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M ia s ta p rz e c iw chłopom .
Szkodliwa w alka.
Wskutek ciężkiego położenia aprowizacyjnego po miastach, a przedewszyst
kiem braku chleba i maki, szerzy się nie
nawiść ludności miejskiej przeciw chło
pom. Gazety codzienne przepełnione sa
napaściami na rolników, na zgromadze
niach miejskich obrzuca się chłopów obel
gami w rodzaju „paskarze", „łupi-skóry"
i t. p. Posłowie ludowi, którzy głosowali
za wolnym handlem, sa przedmiotem na
paści w samym Sejmie. Dochodzi -do te
go, że na jakiemś zgromadzeniu mieli
uchwalić urzędnicy państwowi „bojkoto
wać chłopów", tj. nie przesyłać poczta
listów chłopskich, ani gazet, adresowa
nych na wieś. Ponoś w Krakowie leży
-niedoręczonych od -paru miesięcy 50 tysię
cy listów poleconych z Ameryki i 1 milion
listów zwyczajnych.
W! ten. sposób rozpoczęła się wojna
domowa między wsią i miastem. Nie
wyjdzie ona na korzyść ani wsiom, ani
miastom — a stanie się nieszczęściem dla
Ojczyzny.
Nie chłopi wyłącznie winni, że po
miastach niema dostatecznej ilości chleba
i że ten chleb jest drogi. -Brak -dostatecz
nej ilości -chleba daje się odczuwać w ca
łym świecie. a zwłąsz-cza w Europie,
Chl-eb wszędzie jest -drogi. Sprawiła to
wojna, która -oderwała dziesiątki milio
nów rąk od pracy i łudzi rozleniwiła.
Przed wojna spichrzem zbożowym -dla
Europy, a zwłaszcza -dla Polski była Ro
sja. Dziś Rosja wskutek rządów bolsze
wickich jest ruiną. Nie może ona wyży
wić nawet samej Rosji-, gdzie chleb’ jest
kilkanaście razy -droższy, niż u nas, -i gdzie
ludzie 'formalnie giną z głodu. Mamy te
dy ogromny deficyt (niedobór) zbożowy
w Europie i dopóki w Rosji panuje anar
chia, -nic na to nie poradzimy. Polsce
brakuje do wyżywienia -do nowych zbio
rów około 60 tysięcy wagonów zboża
ponad to, co sami produkujemy. Nie chło
pi -temu winni. Chłopska produkcja zbo
żowa idzie bezustannie, chłop mimo nie
słychanie ciężkich warunków, bra-ku koni,
maszyn, nawozów sztucznych, siły robo
czej. wyzyskuje i- uprawia najmniejszy
kawałek ziemi. Tymczasem u większej
własności leża odłogiem -krocie tysię
cy morgów, -bo ustawa o przymuso
wej dzierżawie gruntów nieuprawionych,
uchwalona przez Sejm, z winy Minister
stwa Rolnictwa i -jego urzędników pozo

stała na papierze. Ale ci sami urzędnicy
narzekają potem, że niema .chleba i że
chleb drogi.
Jedynie w produkcji rolniczej istnieje
tak zwany kotyngent, to jest, że państwo
ma prawo ściągnąć pewną część zboża po
cenach daleko niższych niż ceny rynkowe.
W żadnej innej pro-dukcji ten kontyngent
nie istnieje. Ludność rc-lnicza kupuje po
bajecznie wysokich cenacli buty, ubrania,
żelazo, maszyny i rząd w to nie wkracza
ani nie oznacza cen -maksymalnych. Nikt
z narzekających nie zwraca na to uwagi,
że chłop nie trzyma się S-gcdzinnego dnia
pracy, ale pracuje od świtu do nocy w wa
runkach najcięższych. W miastach- jest
ciągłe dążenie do skracania -dnia pracy
i- do- coraz wyższych zarobków. W yż
sze zarobki nic nam nie pomogą. Papie
rowymi markami ani koronami nikt się nie
naje. Im więcej papierków, tern są one
tańsze, tern więcej ich trzeba na kupie
nie środków spożywczych. Cóż komu z
tego, że ma -dziś zarobku naprzykł. 50 mk.
dziennie, kiedy dawniej za 2 ruble więcej
dostał niż dziś za 50 mk. Każdy towar
wtedy naprawdę potanieje, kiedy go bę
dzie dużo na sprzedaż, kiedy rynki hand
lowe będą zalane towarem, a to będzie
wtedy, gdy się tego towaru dużo narobi.
Na to trzeba pracy, pracy i jeszcze raz
pracy.
Kiedy chłop kupi tanio konia, pług,
bronę, kożuch, tanio zapłaci za kształce
nie dziecka w mieście — to tanio odda
zboże. Im tańsze będą maszyny i nawo
zy sztuczne, tern więcej będzie -chleba. bo
chłop będzie ich masowo- używał i bę
dzie miał plony podwójne, a więc je ta
niej sprzeda na rynku.
Prawda, że ludziom pracującym umy
słowo jest dziś najgorzej. Wc-jna wykazała przedewszystkiem niezbędność ludzi,
spełniających ciężka fizyczną pracę rąk.
A więc rolników, szewców, tkaczy, kraw
ców. robotników metalowych i t. p. Czło
wiek musi przedewszystkiem żyć, a więc
jeść, -ubrać się. posiadać narzędzia- pracy.
Inteligencja, czyli ludzie uysłowo pracu
jący zostali zepchnięci w szary kąt, -stali
-się rzekomo mniej potrzebnymi. Ale taki
sąd jest zły i może się fa-tałnie odbić na
życiu narodu. Inteligencja jest warstwą
niezbędna w każdem cywilizowanem spo
łeczeństwie. Bez urzędników, profeso
rów. lekarzy, inżynierów, -sędziów, i. t. p.
światby się cofnął w swej cywilizacji.
Cofnęlibyśmy się o szereg wieków wstecz

gdy człowiek nie' miał żadnych -pofrzeS.
prócz napchania żołądka i okrycia nagid" go ciała skórą zabitego zwierzęcia. Inte
ligencja. oczywiście ta. która myśli, pra
cuje, kieruje, jest „śołą ziemi" i biada na
rodowi. -który nie -szanuje inteligencji.
Bolszewicy wyrżnęli- rosyjską inteligen
cję i dlatego Rosja będzie -przez -szereg lat
w niewoli obcej inteligencji, aż odrodzi się
nowa inteligencja rosyjska.
Naród nowoczesny nie może się składać z jednej tylko warstwy, a więc albo
tylko samych chłopów -czy -robotników,
albo z samej inteligencji. Taki naród nie
byłby zdolny do życia. Społeczeństwo
nowożytne musi mieć różne warstwy
i zawody, które -dzielą między siebie pra
cę narodowa i w- ten sposób tworzą naród
sam sobie wystarczający.
Pocóż więc kłócić się i żreć się mię
dzy sobą, kiedy jedni drugim są koniecz
nie potrzebni? Miasto bez wsi zamarło
by. boby nie miało co jeść i komu sprze
dawać. Wieś bez miasta też się nie osta
nie. bo miasto jest ośrodkiem gospodarczo-umy-słowym wsi. Wieś i miasto, to
członki tego samego -ciała narodowego,
które dzielą się pracą, wzajem ^siebie do
pełniającą. Wojna miasta ze wsią przy
pomina owa słynna bajkę rzymską o tem,
jak to rożne członki ciała ludzkiego zbun
towały się nawzajem i przestały praco
wać. Ręce przestały pracować, żołądek
żuć. serce przestało krew rozprowadzać
a mózg myśleć. I co się stało? Całe
ciało zmarniało, schudło i osłabło i było
by źle skończyło, gdyby owe „bu-n-towniki‘ wczas się nie opamiętały i nie zaczęły
nawzajem na siebie pracować.
, Polskę -potrafimy wydźwignąć i swój
by-t poprawić tylko praca, praca nieustan
i ną, każdy na swoim posterunku. Każdy
F ołak powinien -znać tylko jednego śmier
telnego wroga, a tym jest próżniak, licho
ta ludzka, która chće żyć bez własnej pra
cy, a więc z pracy drugiego. Każdy próż
niak. czy on w łachmanach, czy w jedwa
biach — to zbro-dnjarz największy, które
go się powinno kifami z Polski wypędzić.
Ludzie -pracy, czy to fizycznej, czy umy
słowej powinni sobie podać zgodnie ręce
i nawzajem -się szanować, bo praca jest
podwalin? dobrobytu, szczęścia i potęgi
narodu.

!

•

Jan DabskJ
‘ poseł do Sejm®

2

GAZETA £ U D O W A

s sporo tu bolszewików i codz-jgó słyszy j
się o jakichś zaburzeniach. Odbyły się
tu właśnie wybory do parlamentu. Partja
Kochani Czytelnicy! Stary wasz zna bolszewicka występuje publicznie i wiel
jomy znalazł się obecnie daleko poza Pol kimi plakatami ogłasza solidarność z rzą
ską, aż w Rzymie i sądzi, żę te parę Słów dem sowietów rosyjskich,
zainteresuje niejednego.
Do Polaków Włosi odnoszą się nader
Żeby się dostać dziś do Włoch, któ
przychylnie.
Mamy w nich zdecydowa
rych stolicą jest Rzym, trzeba przejechać
przez dwa państwa: czeskie i austrjacko- nych i szczerych przyjaciół. Oni pierwsi
niemieckie i poddać się sześciu rewizjom podczas wojny podnieśli hasło niepodleg
granicznym, poczynając od polskiej, a koń łości Polski. Bardzo się Polską interesu
cząc na włoskiej. Z tych rewizji najła ją. Jeden wybitny Włoch tak powiedział
godniejsza jest polska, najcięższe zaś wło posłowi pilskiemu w Rgymis, p, Skirmuntowi: „Wy, Polacy, niś wiecie nawet,
ska i czeska.
Po drodze widziałem wiele ciekawych łąki skarb macie w tern słowie — Polska.
rzeczy: nieprzychylność czeską do Pola W całym świecie, gdzie się wypowie to
każdy wie, ęo to za naród i pańków, ljonający z głodu i zimna Wiedeń, słowo,
StwoA
gdy powiedzieć o Czechach,
dawną stolicę monarchji austrjaekiej, któ
Ukrainie,
— kto o nich co wie?
ra w ten sposób odwdzięczyła się Polsce My Włosi Litwie
zazdrościmy
wam nie sławy
za uratowanie przez Sobieskiego Wiednia
imienia,
bo
i
nasze
imię
jest
sławne, lecz
od Turków, że przyłożyła ręki do rozbio waszych bogactw, węgla, nafty,
soli. To
rów naszej ojczyzny, aż oto losy się zmie wszystko będziemy musieli od was
niły: Polska powstała, a Austrja upadła. wać, bo my tych skarbów przyrodykupo
nie
Bieda i nędza w Wiedniu i małern pań
marny".
stewku austrjackiem taka, aż piszczy.
Włochy też pierwsze z wszystkich
Niema co jeść, niema czem domów ogrzać. krajów
uznały Polskę za państwo pierw
To też z ulgą przejeżdżamy granicę szego rządu,
równorzędne sobie, Anglji
włoską, zostawiając z boku państwo po
i
Francji.
łudniowych Słowian (Kroatów, Serbów
Czy mam pisać o Rzymie, stolicy
i Słowieńców), bo we Włoszech jest lepiej.
świata
chrześcijańskiego i starożytnego,
Nie trzeba się bać zimy ’ (jest tu w listo
padzie tak ciepło, jak u nas z początkiem o jego zabytkach, skarbach sztuki, kościo
września), i jest co jeść. Ale i tu panuje łach bez liku? Zajęłoby to za wiele
drożyzna. Odzie teraz jej niema? Ceny miejsca, choćby pobieżnie opowiedzieć.
poszły mniejwięcej trzy rzeczy w górę, Kto ciekaw, niech zaglądnie do książek
mniej niż u nas, bo Włochy są państwem historycznych, radzę, bo Rzym wart tego.
zwycięskiem. Co przed wojną kosztowało Wart tego tem bardziej, że my nic więcej
jednego lira, teraz trzeba płacić 3 liry. nie wiemy o Rzymie nad to, iż siedzi tu
1 lir miał przed wojną wartość 95 ausrtja- głowa kościoła. A przecie Wytykan i pa
ckich halerzy, teraz za 1 lira trzeba dać pież, to tylko niewielka część Rzymu,
inne są równie świetne.
13 koron.
Chciałbym list ten zakończyć porów
Niema tu paskarstwa, jak u nas. Rząd
powyznaczał na wszystko ceny i ani ku naniem stosunków polskich ze stosunkami
piec, ani rolnik cen tych przekroczyć nie w innych krajach. Oto, im dalej jestem
może. Musimy się i my w Polsce doma od Polski, im więcej widzę obcego świa
gać od rządu, aby, skoro wyznacza ceny ta, tem bardziej przekonuję się niezbicie,
maksymalne na zboże i produkty rolni ze Polska to wielka w świecie całym rzecz
cze, ukrócił paskarstwo kupców i wyzna i dumni być możemy, żeśmy Polakami.
czył ceny na ubranie, obuwie i t. d., a po Narzekamy sobie nieraz, że u nas w kra
tem przypilnował, aby kupcy towarów nie ju bieda i nieporządek. To prawda, ale
w całym świecie to samo. Hem krajów
poukrywali.
Naogół jednak życie we Włoszech widział, wszędzie niemal gorsze panowały
jest cięższe, niż w Polsce. Prawda, że stosunki niż u nas, naprzykład w Cze
drożyzna mniejsza, ale też zarobki nie są chach i Austrji. A Włoch, starego pań
wiele wyższe, niż przed wojną. A że Wło stwa, Polska wstydzić się nie potrzebuje,
chy, poza częścią północną, nie są boga naprzykład koleje nasze nie gorzej idą
te ani urodzajne, więc nic dziwnego, że od włoskich.
JAKÓB BOJKO.
ja Ijm
W ińiffl".
Opowiedział Maciek Zając z Luszowic.
Nie dziwie się, że austrjacy brali w
Skórę ciągle i spóźniali się w wojnach,
bo zanim o® w łosy wyczesał, z gadziną
S c z e s a n a się uspokoił, warkocz uplótł,
to tonę co tego nie mieli, saedzieh mu na
grzbiecie i uciekać musiał ze saę jeno ku?7vło a wróg co nie wybił, to połapał, za
warkocze i do niewoli zaprowadził, niby
Ka ^ N o a *po tym całym pochodzie da
li wam też niemcy, choć obiad ja« się patrz y ? £)ja:jj|a w bok dały bestje. Jake
śmy orzez całe miasto przejechali, to się
S i ' tak upapęził, że koszula była czerS tolte ak ścierka, a biedne rusmy ,to .az
im się z, kożuchów woda mby gnojowica
l a k N.asze „kunitety" z Krakowa kozaly się nam wysapać i czekac do opiadu.

Mickiewicz rzeki: „Czyńkażdy w swem
kółku, co każę duch boży, a całość sama
się złoży". Byleśmy wszyscy uczciwie
pracy społem się-jęli, to Polska zaniedługo prześcignie w rozwoju inne wielkie
państwa i narody.
Ludowiec.

6dzie si; padzisła uczciwość?
Nie jestem ja żadnymi jezuitą, to też
kazania prawić nie myślę, jednakże na
złe, które się u nas jak zły chwast roz
pleniło oczu zamykać nie można, bo ani
milczeniem, ani pokorą i „cichem sercem"
zła się nigdy nie usunie, a więc trza pi
sać i wswazywać wyraźnie, co ci się wi
działo i widzi i szukać jakiegoś sposobu
na wykorzenienie tego.
Przed wojną jeszcze kursowały u nas
w Małoipolsce wieści, że takiego łapo
wnictwa, oszustwa i przekupstwa, jakie
grasowało w państwie rosyjskiem wśród
urzędników, policji i wojska, to nie ma
nigdzie indziej na świecie. Przyszła je
dnak wojna i ta nam dopiero odkryła ty-,
le i takich ohydnych czynów wśród nas
samych, że dziś jeszcze, gdy się o tem
myśli, to Wstręt, odraza, złość i oburze
nie przejmuje człowieka i mńmowołii trze
ba zadać sobie pytanie, czy to są ludzie,
czy też potwory, szakale, czy inne jakie
dzikie bestje
To cośmy w czasie wojny widzieli,
naprowadzić musiało na myśl każdego
uczciwszego człowieka, że żadne zwie
rze najdziksze, najbardziej drapieżne i
krwiożercze, nie jest tak wrogie dla czło
wieka, jak drugi człowiek. I nie mówię
tu o tych, co to kazane im być nieprzyja
cielem drugiego, o tych, co to z karabi
nem w ręku mordowali innych, ja muszę
zwrócić uwagę właśnie na tych, co to
razem z żołnierza™ być mieli i z niiem!
ich dolę dzielić, być im pomocą, pociechą
i osłoda, — mówię tu o oficerach. Jakichże dopuszczali się oni niesłychanych na
wet do pomyślenia niegodziwości, włosy
na głowie stają i dreszcze po ciele idą.
Złodziej, spełniając swoje niecne rze
miosło, zawsze stera się je wykonać na
więcej posiadającym od siebie, natomiast
ci ludzie rabowali w sposób niesłychany
tych, którzy daleko mniej Od nich posia
dali, t,j. swoich własnych podwładnych

a było już hola koło trzeciej godziny. Po- j jadł, a moje biedne Marysisko to aż usza
łożyłem się w namiocie, ale sapać nie mi trzepało, ona brejkę — a potem dano
mam czem, bo po brzuchu chodziła mi jakąś pieczeń, po szklance piwa, no i ka
dyrdakfe procesja, jako zeźwa od rana a- zali nam grać.
jak było, to było, ale gdy nam śwani do sproszenia oka nie mieli, a do tego
i kolacja była ni to ni owo. Poglądam, że by zagrały po naszemu — jako niby, że
by choć poczciwe moje Marynisko nad jeszcze Polska nie zginęła, — to my się
biegło z ratunkiem — ale ani słychu o trochę roztruchiiłi i ja widzę, żę rpi w
kraju inaczej się widzi — .a t e inaczy —
Marynie!
Chłopiska zaczęły się markócić, a i zacząłem tęsknić za chałupą — którą
wreszcie i kląć, bo brzuch to pan nieustę- Boże odpuść osławiłem na łasce sąsia
.pny — a tu kęli „kuniteci" znikli, tak..uie- dów:
ma i niema!
A moje Marynisko aż się rozbecza
Nareszcie koło piątej popuścili nam ło na ono granie i powiada: „Wiesz ty
nasze baby, z tego wsadzka niby kurki z Maciek, a dyć ja takie granie słyszała nie
kurnika i aż się nam nieco w oczach roz raz w Dąbrowie, to coś po naszemu gra
jaśniło, bo zawsze z babami wyraźniej, a ją, ale powiedzno mi, kiedy to ten „emdrugie myśtehtśwa, że przecie one pomy beleus", bo ja go jeszcze nie widziała".
Miałem jej to wytłumaczyć, ale nad
ślą co 'nam o jakim obiedzie. Nasze „kuni-tety" zaprowadziły nas w ogród do je leciał jeden kunitet i powiada: „No lu
dnej. restauracje, kazali nam siedzieć, a dzie! wyspać się mi dobrze, .jutro rano o
sami, poszli szukać obiadu. A* że się im piątej żebyście byli na nogach, bo jedzieo coś rozchodziło, to się pokłócili, aż na cie na Kalenberg, skąd to król Sobek wy
reszcie koło 6 dano nam jakichś pleto- jechał na Turków".
Myślę se, jakby tu gdzie Marynę do
tów, co się tutaj zowie zupa. Jadłem ci to !
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żofeerzy. Człowiek dobrze płacony, do
brze odziany i zawsze syty wszystkiego,
okradający i rabujący w bezczelny spo
sób tych, którzy przecież nie mieli ze so
bą stodoły ani komory z zapasami, jest
czymś tak ohydnym, że trudno bez wis trę
tu myśleć o nim. Taki okradany żołnierz
stawał saę przecież istotą najnieszczę
śliwszą z nieszczęśliwych.
Proceder ten uprawiany w armiach
przeniósł się następnie na masy cywilne,
między urzędników, kupców itp. Nie mo
gli też pozostać w tyle za tamtymi i lu
dzie innych zawodów, jak doktorzy, adwokaci dalej księża i wszyscy inni.
Dobry przykład może zrobić niewie
le, ale zły pociąga za sobą ogromnie wie
lu. Stąd też nauka w las nie poszła. Gdy
dawniej w Królestwie zdarzały się, ban
dyckie napady i rabunki, to w Małopolsce
nikt o tern ani pojęcia nie miał, uważając
to wszystko za rzeczy niemożliwe i; nie
wykonalne. A dziś? Dziś to jest na po
rządku .dziennym. I pyta nieraz jeden
drugiego, skąd się to bierze? Co się to
stało? A to przecież rzecz naturalna, że
gdy widzi człowiek bez nauki', bez w y
kształcenia i wychowania, jak ludzie w y
kształceni staja się prostymi rabusiami,
to powiadają sobie: „wolno 'kraść uczo
nym, a czegóżby nieuczonym nie wolno
było?" Ludzie więc tacy za swoje zbro
dnicze dzieła nie powinni ani sekundy stą
pać po polskiej ziemi, ale kończyć hanie
bną śmiercią niegodziwy żywot na szu
bienicy.
Kiedy dawniej popełnił kto czyn rtle
idący w parze z etyką, z moralnością,
by! za to nieraz publicznie piętnowany i
człowiek biorący udział naprzykład w
polityce, gdy nie szedł prostą drogą, to
czyniło się mm w yrżuty dotąd, że był
zmuszonym poprawić się. A obecnie natworzyło się takich jeno olbrzymich roz
miarów pasożytów, którzy ssali i ssają
krew innych.
Lecz czy nas ten stan rzeczy nie
przeraża, nie trwioży? Jeżeli bowiem
społeczeństwo całe pójdzie drogą tą da
lej, jeżeli nie stanie do walki z zarazą,
która go toczy, jeżeli szalbierstwo, zło
dziejstwo, rabunki będą dalej tolerowa
ne, to .naród nasz nigdy się nie dźwignie,
nigdy się nie podniesie, ale będzie miał
zawsze miano narodu na pół tdziklego.

Wiedza już czytelnicy, że wskutek
krytyki, jaka spotkała ministrów w Sej
mie ze strony wszystkich posłów,
a głównie ze strony posłów ludowych,
ministrowie .podali się do dymisji. Jeden
tylko prezydent ministrów Ignacy’ Pade
rewski pozostał na stanowisku i próbo
wał utworzyć nowy rząd pod swoam
przew o d n ictw a. Tydzień cały trw ały
rokowania, nie doprowadziły jednak do

baraku razem ze mną zaprowadzić, kiedyśwa się nie rozłączyli, ale na nic. Nare
szcie przyszedł znajomiec, co we Wie
dniu wyrósł — i powiada—ja Was oboje
wezmę, bo mój Pars, Polak, kazał mi ze
troje ludzi na nocleg przyprowadzić.
Naturalnie, żem poszedł z kumotrem
ale cóż .mi z tego, kiedy my spali oba w
jednym pokoju, a biedne Marynisko spało
znów osobno — samiusieńkie jak palet,
w pokoiku na trzeciem piętrze.
Rychło świt zerwałem się, mówię
pacierz... a tu i babina wchodzi. Zbiedolone/ślepia się jej w łeb skryły i miała ni
by popitohłe. Pytam się: „Coś ty taka
nieluaa, czyś nie spała, czy co “ — „A
jirżcić... jakżem miała spać, kiedym się
bała, żeby kto do mnie nie wlazł, bo okno na raźcież otwarte".
' — „Ale głupia babo — dyć to nie we
wsi _ jeno aż na trzecim piętrze, któżby
tu wyłazi!}."
Pojechałem potom „trojwasem" z
babą do naszych i taśmy czekali „kimiteitów" do dziewiątej, gdzie nas słoneczko
wypiekło gaJanto—-i niejednemu się Wie
dnia i parady: odnicchciało.

Nareszcie ,jku-niteit“ nadbieżał, zje- , kościoła, który świeżo wybielony ładnie
dliśwa gulasiu i dziwno nam było, co to wygląda. Krakus jeden służył do mszy,
za kraj, co to ni piątku, a do tego, suche a jeden grał na organach — ale to były
go nie obserwują i sobota sucha, a nam krakowiaki, tylko ze żartu poprzebierane.
dają mięso. A przecież wiem, co mój Ledziutko zrobiło mi się na wnątrzu, gdy
stryk gadali — a byli przecie starszym zaśpiewano: „Nie opuszczaj nas", a mo
bratem, że świat stoi tylko na suchych je Marynisko, które mi się trzymało wciąż
obydwoma rękami, aż płakało i powiada
dniach.*)
Pośuiadawszy jako tako pojechali- mi — „Wisz, Maciuś! a dyś to rychtyk
śwa ku Kalenbergowi „trajwasem“(tram- tak śpiewają, jak u nos w Luszowicach".
wajem). Ale „trajwas" na samą górę nie Potem, ten książek, co miał'mszę, powie
wyjedzie, jeno trzeba koleją jechać, któ dział kazanie, o królu „Sabeckim". że się
ra kosztuje parę szóstek, toć my -musieli tu modlił przed bitwą z Turkami, że na
czekać na „kunitet", który gdzieś uwią- tych polach padło sporo z polskiego woj
zgł i na stacji stalimy z godzinę, śpie ska. że Sobieski bronić tu wiary przyje
wając. to nabożne pieśni, to znowu pol chał. Powiedział, że Ojciec św. bardzo
skie, które poprawdzie mówiąc bardzo nas kocha — i do tego kościółka podaro
mi się udały. Nareszcie nadjechał jeden wał obraz M. Boskiej, co to jest na „tmpan, „kunitet", gdzie się inni rozprószyli tarzu". A już nąjlepiei z tego zmiarkować
kużden może, że nas Ojciec Sw. lubi, to
nie wiem i pojechaliśmy do g ó ry ..
Ładna ta górka — tylko nie ma tam jest to, że choć to jest suchy piątek, czy
zboża na niej, — tylko wino na niej ro sobota, to wolno jeść stuki, choćby i z nieśnie. Z kolei odrazuśmy się wgarnęli do wiem jakiego ciałaszka. co nas bardzo
ucieszyło. Jeno żeśmy już pierwej co
•) Zdaróa takie słyszałem od fornali, z któ
prawda zjedli gulaszu ze dwa razy, nie
rymś iprałem, a i dziś to słyszeć można, w za wiedz' : o tej „ekspenzie". ale i tak ża
padłych wioskach, gdzie słonko oświaty nie den z tego nie zaszwankował.
.doszło,
*" ‘
D a ls z y ciąg nastą
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Wszak my nie chcemy iść śladem tego,
cc pas politycznie zgubiło, łecz chyba
chcemy, odzyskawszy wolność, starać
się o ‘szczęście, spokój i dobrobyt wśród
ogółu, a tern samem o dobre imię u ob
cych.
Precz ze złodziejstwem i łapowni
ctwem w handlu i przemyśle, w urzędach
i rzemiośle, precz z tern, co nam wojsko,
policję i życie publiczne zatruwa, precz
z tern, co naród wasz plami i poniża.
Mamy dość żołnierzy w wojsku Hal
lera, którzy opowiadają o oficerach fran
cuskich, jaka tam jest sprawiedliwość i
że się tam żołnierzowi nie dzieje krzy
wda. I milo, bardzo nawet miło słyszeć
takie wiadomości, tedy steraniem naszem
być musi, abyśmy sami o sobie i o swoięh to samo mogli słyszeć i mówić. Niech
powróci pogrzebana w wojnie uczciwość
niech zajrrde należne miejsce honor, wiech
się odezwie poczucie własnej i narodo
wej godności.
Budujemy gmach ojczysty. Więc bu
dowę jego oprzeć musimy na stałych i
trwałych podstawach. Do tej pracy wszy
scy w narodzie stanąć muszą i to nie do
takiej pracy, gdzie jednym ma być jak
w niebie, zaś drugim gorzej, jak w pie
kle", lecz takiej, gdzie każdy mieszkaniec
będzie się czuł w Ojczyźnie szczęśliwym.
Daleko do tego, daleko, lecz za to tern usilniejszej pracy potrzeba, aby chwile te
przyśpieszyć. _ J a n Sobek,
poseł z Małopolski.

żadnego skutku. Posłowie ludowi wi
dząc, że dotychczasowe rządy Padc
rewskiego nie 'tylko, że zamętu w kraj;
nie ukróciły, ale go nawet zwiększyły
wypowiedzieli się przeciwko dalszemu
urzędowaniu Paderewskiego. Naturalnie,
że nie sam Paderewski ponosi za to od
powiedzialność. W równej mierze wi
nien jest i minister spraw wewnętrznych
p. Wojciechowski, który tak łądnie rzą
dzi krajem, że wszystkich ludowców,
iacy byli na urzędach, a byli chłopom ży
czliwi, z urzędów pousuwani, a na sta
nowiska wojewodów i starostów pomiianował przeważnie samych endeków,
podsuniętych mu przez Związek Ludo
wo-Narodowy. I ci to panowie najwięk
szy zamęt i'ucisk w kraju wprowadzają,
oni to z pomocą wojska ściągają z chło
pów niepomierne kontyngenty. O innych
ministrach to samo można powiedzieć.
Z wyjątkiem może tylko jednego mini
stra skarbu Bilińskiego, wszyscy oni po
noszą odpowiedzialność jednakową za
nieład w kraju. Dlatego też jednego tyl
ko Paderewskiego winić nic można,
tyrnbardziej, że ma on za sobą i olbrzy
mie zasługi dla Polski. On to trwale i od
ważnie bronił spraw polskich w ciągu ca
łej wojny (przed Koalicją, on to pierw
szy miał odwagę ująć władzę w swoje
ręce po nieszczęśliwych rządach Moraczewskiego, on to w czasie wojny wspól
nie z Henrykiem Sienkiewiczem był tym
żywicielem głodnych w Polsce, któremu
wiele rodzin, pozbawionych ojca lub
męża, zabranego do wojska rosyjskiego,
sai3sawia«M
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Kii,T.tta;«*u zawdzięczało otarcie nie jednej łzy. Za
to wszystko mamy dla Paderewskiego
najgłębszą cześć i wdzięczność. Jednak
pomimo to Paderewski jako człowiek
zbyt nńęki, rządów kraju w tak burzli
wy czas twardą ręką trzymać nie umiał.
Musiał więc ustąpić,

H. W.
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W celu nabycią 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.
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L IS T Y .
0 rządach pana Starosty Słapezyńsirtegowpaw. Łaskimsłówkilkoro.
Zacznę od aprowizacji. Jestem człon
kiem rady gminnej w gminie Dąbrowa
Rusiecka, a ponieważ na posiedzeniach
rady gminnej zabroniono nam radzić i mó
wić o bolączkach aprowizacyjnych pod
grozą kary administracyjnej, o ile nie jest
obecny urzędnik aprowizacyjny z powiatu,
a takie rozporządzenie wydał powiatowy
minister od aprowizacji na powiat Łaski
p. Kołakowski wspólnie z p. Starostą Słup
czyńskim, a że na przyjazd urzędnika od
aprowizacji nie możemy się doczekać, więc
na łamach „Gazety" te nasze bolączki chce
wykazać, chociaż nie jestem pewien, czy
czasem za to dyscyplina pana Starosty nie
spadnie na mój grzbiet.
Nasi dygnitarze powiatowi, dorwaw- :
szy się do władzy, do którei nie dorośli
wszystek mózg swój wysilają, aby jaknajwięcej chłopu dokuczyć, ujarzmić i zu
pełnie go do siebie oraz całych władz pol
skich zniechęcić. To też cel swój już osiągnęli —i o ile postępowania swego wkrót
ce nie zmienią, to niech pamiętają, że
przykro to się może dła nich skończyć.
W sąsiednim powiecie Wieluńskim niezna ludność żadnych ograniczeń przemia
łowych, jedynie paskarze zbożowi są ści
gani. U nas jest inaczej — i taki naprzyklad Hemje Alembik, żydek ze Szczerco
wa, bezkarnie w całej okolice paskuje, i
pomimo, że zawsze nosi tłumok worków
na zboże, nigdy jeszcze nie był przez po
licję zatrzymany.
Panowie dygnitarze powiatowi w Jas
ku powinni wkrótce za zasługi awansować
do Tworek lub Kulparkowa, gdyż na po
czet zasług powinno im być zaliczone:
1) Wprowadzenie ograniczeń przemiało
wych. 2) Kwity na mielenie, przy tern kwit
dostaje się tylko na miesiąc, a więc każ
dy rolnik zmuszony jest co miesiąc cho
dzić po kwit i jeździć do młyna. Przez
to niemądre rozporządzenie rolnictwo po
niosło duże straty, bo rolnik W czasie naj
pilniejszych robót w polu zmarnował nie
potrzebnie kilka dni na chodzenie po kwi
ty i jeżdżenie do młyna. 3) Przez kilka
dni ludność zmuszona była chodzić po
kwity zamiast do gminy, to aż do powia
tu — 5 mii. 4) Przez kilkanaście dni w
czasie żniw wolno było rolnikowi zemleć
i zjeść na osobę tylko 20 funtów w ciągu
miesiąca. 5) Kwity na odstawę kontyn
gentu przysłano do naszej gminy na po
czątku listopada, przygotowane zostały na
podstawie starych szpargałów austrjackich.
To już szczyt zasług naszej biurokracji.
Naprzykład piszący ten list pomimo, że
posiada 20 morgów ziemi, nie dostał karty
odstawy i wielu innych również. Przyje
chał wprawdzie przedtym urzędnik z apro
wizacji, zwołał do gminy wszystkich soł
tysów i podsołfysów, ale, że nad spisem
byłby kilka godzin zmajaczył, więc odje
chał, zabrawszy stare szpargały austrjackie
iako’ materjał do nałożenia kontyngentu.
Niektórzy ludzie twierdzą, że odjechał
dlatego tak śpiesznie, bo został zaproszo
ny do dworu na obiad i dobrą wypitkę.
Za zboże drobny rolnik powinien nreć
bezwarunkowo zaraz płacone, a nie tak,
ick jeąt w składnicy w Widawie, co nieraz
po parę razy za pieniędzmi trzeba chodzić,
ludność bezrolna polska w naszej gminie
jest w krytycznem położeniu, Mąki nie
dostaje, a i dozwolenia na kupno zboża
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również. Pejsaci jednak paskarze ze Szczer- I
cowa przyjeżdżają do naszej gminy i z ma- j
jątku Głuchów od p. Stanisława Kożarskiego wywożą zboże całymi Jurami. Ma
ją na to pozwolenie od powiatowego mi
nistra p. Kołakowskiego. Jedno takie po
zwolenie wypadkowo oglądałem. Wydane
było d. 2/'X za M 3716/19 na imię Izraela
Blachmana na 5 korcy żyta i pól korca
pszenicy, podpisane przaz p. Kołakowskie
go. Żyd ów brał to zboże nibyto do
siewu. Zapytuję więc p. Kołakowskiego,
dlaczego żaden chłop bezrolny z naszej
gminy nie może dostać pozwolenia na kup
no choćby jednego korca, a pejsaci han
dlarze wożą całymi furami, przecież i oni
mają mąkę w komitecie, do którego odsy
ła bezrolną ludność p. Kołakowski. Możeby w te sprawy wdali się posłowie lu
dowi. Każdy gospodarz z chęcią odsta
wiłby wyznaczony kontygent, gdyby był
pewny, że wszystko idzie sprawiedliwie.
Patrząc jednak na tę całą gospodarkę, któ
ra go bardzo boleśnie dotyka, nićthęfńiezboźe odstawią.
Mamy w Polsce swoje własne kopal
nie nafty i soli, to też aprowizacja powia
towa w Łasku dostarczyła naszej gminie
od samego Nowego Roku do dnia dzisiej
szego aż dwa razy po pół kwarty, czyli
1 kwartę nafty na rodzinę na przeciąg
bllzko 11 miesięcy, soli zaś zaledwie po
parę funtów na osobę. Cukru już dawno
nie widzimy, dziwi nas tylko, dlaczego u
żydów za paskarskie ceny jest wszystkie
go poddostatkiem.
Teraz parę słów o policji. Do policji
napchalo się sporo łudzi nieodpowiednich,
których należy pousuwać, bo tylko hańbę
państwu przynoszą. Naprzykład kapral
z naszej gminy, zwykły łapownik, długo
bezkarnie grasował u nas. Aż dopiero po
energicznym wdaniu się rady gminnej zo
stał wsadzony do więzienia. Parę tygodni
temu wracałem z Piotrkowa do domu.
Gdy przejeżdżaliśmy przez wieś Kluki już
w nocy, wyskoczył do nas z posterunku
policjant z kijem. Zaczął przeklinać i wa
lić kijem w wóz. Gdy jeden z jadących
ze mną, Franciszek Buchwald z Ossjakowa, zwrócił mu uwagę, żeby najlepiej po
szedł spać, bo jest nietrzeźwy, to policjant
z wielką złością, ledwo się trzymając na
nogach, doskoczył i zaczął 'okładać go ki
jem. Z całego zachowania się było wi
doczne, że chciał coś dostać w łapę na
wytrzeźwienie, aż, widząc, że nic nie
wskóra, puścił nas. To samo jednak ro
bił z innemi furami. Naczelnik policji po
wiatowej p. Sobociński został niedawno
z Łasku przeniesiony na inne stanowisko,
na swoje pożegnanie wezwał telefonicznie
policję z całego powiatu. Policjanci po
zamykali na klucz posterunki i na chłop
skich pódwodach śpieszyli na gwałt do
Łasku, saini nie wiedząc po co; dopiero
na miejscu tajemnicę im wyjawiono. Czy
m/ał Prawo pan naczelnik ogałacać z po
licji powiat dla parady, tego nie wiem.
Wiem tylko, że chłop dla niczyjej parady
koni nie trzyma i p. Sobociński za te podwody powinien z własnej kieszeni zapła
cić.
gminnym juz pisa
Teraz słówko o samorządzie powiatom
Wprawdzie dyscypliną tam nie straszą,
członkowie sejmiku są zupełnie lekc<
żeni i panowie dygnitarze rządzą, jak <
Ciągle wołają o podwyższenie pensji
ne dodatki,, to o. korne do wyjazdu,
samochód, bo to ponoć teraz modnie
moctiodem z pannami spacerować
czego czego nie'uzyskają na jednem
siedzeniu, wnoszą na arugim. Jod
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przegłosują, drugich nie zawiadomią o ze
braniu i zawsze na swoim postawią. Nic
więc dziwrfego, że Polska już teraz tak
wrełKie długi posiada, jeżeli w takim Łasku dygnitarze powiatowi mają do wyjazdów pięć par koni, a obecnie nawet i samochodm spacerują. Gdzie dawniej jeden
urzędnik wystarczał, dziś dwóch, albo i
trzech na urzędzie próżnuje., a. lud polski,
patrząc, na to i na własnej skórze odczu
wając ciężary, ze zgrozą spogląda w przySZIOSC.
Zygmunt Jasiński
Członek rady gminnej w gm. Bąbrowa-Rttsiecka i Członek Sejmi
ku w Łasku.

Z l!niszo wic po?/. lubelskiego.

Nie jest to żadną'fajijmhfcą, że do na
szych urzędów dostało się dużo ludzi złej
woli, którzy będąc dawniej na urzędach
za moskali i za ausirjaków nauczyli się
krasc i rabować na wszystkie sfroriy.
trzeba więc koniecznie takie rzeczy po
dawać do publicznrj wiadomości, a będzie
ro najskuteczniejszy sposób tępienia zła.
_ pierwszych dniach listopada miał
miejsce i u nas w Uniszowicach 'podobny
wypadek. Oio sam byłem świadkiem, jak
zolpiesze z Lublina wieźli końmi wojsko
wymi 3 wozy żyta. Na workach z żytem
siedzien dolarze nam znani z paskarsiwa
żydkowie Szyja i jego syn z Wieniawy,
oyło tego żyta ze 30 korcy. Szyja wy
najął,u pewnego. gospodarza spichrz T.tąm
żyto zwieziono. Opodal znajduje się młyn,
lecz tam żydek ów nie miał odwagi ..żyta
złożyć, gdyż młyn byl zapieczętowany
pi zez policję. Gospodarz ow nawet nie
podejrzewał wcale podstępu, gdyż Szyja
się wytlómaczył, źe dostał zboże z pole
cenia wyższej władzy wzamiań za owies,
który dostarczył dla koni. Oburzyło to
bardzo Uniszowskich gospodarzy, gdyż
nażdy z nich chętnie odstawiłby owsiany
contyngens wząmian żyta, tak, że mogliby
swobodnie zasypać owsem magazyny.
Zwołali zebranie i naradziwszy się, jedno
głośnie postanowili wysłać 4 gospodarzy
wraz z sołtysem do Lublina do Starosty,
p. Baranieckiego z zapytaniem, co się to
akiego dzieje, że gospodarze muszą ods awic żyto na kontygent pod bagnetem,
po l łU koron za korzec, a to żyto wę
druje później na pasek do żydów. Pan
starosta Baraniecki aż za głowę się złaP, > gdy się o tym dowiedział, bo, jak się
później okazało, wszystko to było zrobioje®0 wiedzYprzez jakiegoś oficera,
który miał pod swoją ręką zboże kontyn
gentowe. Zaraz więc po telefonicznym
poiozumieniu się, została wysiana karna
ekspedycja i owo zboże skonfiskowano na
rzecz rządu, i odstawione do magazynu
rządowego.
Mili Czytelnicy i Czytelniczki! Czy
słyszycie, co się to dzieje? Takie czyny,
niestety, dzieją się masami po naszych urzędach. Oto, człowiecze, napracowałeś
się znojnie w pocie czoła od świtu do
nocy, nie oglądając się na 8-mio godzinny
dzień roboczy, a dziś przychodzi ci poli
cjant, z karabinem i powiada, że musisz
kontyngent zbożowy odwieźć dzisiaj, a
najdalej jutro, bo inaczej grozi ci, człowie
ku, konfiskata twojej krwawicy. A no, uwi
niesz się prędko, omłócisż i odstawisz te
parę korcy, bo przecież tam żołnierz pol
ski, stojący na froncie, potrzebuje kawał
ka chleba, boć przecie tyle biedoty po na-
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szych miastach, wyciąga ręce i błaga o tań
szy cłj.isb. Tymczasem pierwszy lepsze
urzędnik łub oficer sprzedaje zboże żydo
wi; nab ja kieszeń na nędzy ludzkiej i z
biedy korzysta. Czyż ci szalbierze nigdy
się nie opamiętają? Czyż ojczyzna nasza
p.o to'. powstała z grobu, by oni przeż
szmuglel i wszelkiego rodzaju wszeteczeustwo kieszenie nabijał ? Czyż po to oj
czyzna nasza powstała z wiekowej n
by j ą jaskinią zbójców i łotrów ucż^hlbs
lub z powrotem w niewolę zaprźedahr'
Zwracam się więc do Was, _posłowie, lu
dowi, czyż pozwolicie dłużej na hańbiące
cżyTty naśzyćh urzędników? Błagam Was-,
weźcie się usilnie za oczyszczenie naszej
Polski z tych ludzi złej woli, a my wszys
cy Wam dopomożemy. Rudę złotą, tak
długo, przepuszcza się przez ogień, aż
otrzyma „się czyste złoto bez fusów. Tak
nam dopomóż Bóg!
Si. Gołębiowski.
Czytelnik „Gazety Ludowej" od 4 łat.

Z P o z n a ń sk ie g o , tej d zieln icy
ła d u i d o b ry ch o b y czajó w .
W pierwszej połowie listopada, więc
w czasie, kiedy ciężkie warunki wyżywie
nia, dosięgły nawet i wojska walczące na
froncie, zjawił się w Poznańskiern, już
drugi raz w tym roku, ksiądz Krukowski,
nauczyciel religji w Żeńskim Seminarjum
Nauczycielskim we Lwowie, aby zaku
pić żywności 'dla swego zakładu.
W Poznaniu otrzymał nie tylko zwol
nienie od wszystkich przepisów aprowizaćyjnych, ale nadto wagon kryty darmo na
całą •drogę i 2 żołnierzy z karabinami dla
ochrony. Z takimi zaleceniami i dla su
tanny swojej, zdołał zakupić żywności
rozmaitej prawie , pełen wagon.
Nie żałujemy, Broń Boże, tej żywno
ści wychowankom ks. Krukowskiego, ale
protestować musimy przeciwko takiemu
traktowaniu praw i przepisów krajowych.
Prawa i przepisy powinny obowiązywać
jednakowo wszystkich, i dla sutanny żad
nych wyjątków być nie powinno. Wszak
we Lwowie wszyscy jednako jeść potrze
bują. Jeżeli więc ma się już dla tego bo
haterskiego miasta robić wyjątek, to dla
całego, a nie tylko dla jednego zakładu,
bo wszyscy tam jednako głodują.

Leczenie epilepsji.
Epilepsja nie jest nieuleczalną. Leczenie
jej jednak polega nie na samem zapo
bieganiu jej objawom. lecz na wzmacnia
niu organizmu przez wytwarzanie sub
stancji krwionośnych i odżywian e ko
mórek nerwowych, zmniejszanie choro
bliwej pobudliwości mózgu i usuwanie
przyczyn, wywołujących napady epilepsji
lub objawy chorób nerwowych.
W tym celu obok związków leczniczych,
mineralnych stosowane być muszą przy
kuracji wyciągi roślinne,, które razem za
warte w proszkach
EIPJLEPSSfl-SPaeSS

są jedynie wskazanym środkiem leczni
czym przeciw epilepsji i innym cierpie
niom nerwowym, które dla swego zaniku
wymagają wzmocnienia systemu nerwo
wego ‘ i racjonalnej przemiany materji,
przez wytwarzanie substancji krwionoś
nych i odżywianie komórek nerwowych.
Proszki EP3LEPS]H<SPJESS
żądać natęży we wszystkich aptekach
i składach
spo
sób użycia p.r«*
<W
kówanK,-- Żądać szczegółowych bm ztir.

Niszczyciele lasów.

nie mogli: Natomiast zdawało się. że mo»

W powiecie Gostyńskim ziemiańsfwo
tamtejsze w niszczycielski sposób wyprze:
daje młode lasy żydom-paskarzem.
W Woli Trębskiej niejaki p. Kuź
miński, ziemianin, sprzedał w lipcu tego
roku żydowskiemu paskarzowi 44 morgi
ślicznego młodego lasu. W gminie i ma
jątku Skrzany p. To&sasz Higeisberger,
były wójt Wspomnianej gminy, w czasie
wojny sprzedał życłowi-paskarzowi 60 mor
gów lasu za 50 tysięcy marek. W mie
siącu liphu tego roku fehże sam p. Higershefg.er sprzedał temuż samemu paska
rzowi ponownie przeszło 40 morgów mło
dego lasu. Podobno również i p- Wodzyński w SiefakęWu sprzedał na pasek
szmat 'ftiłodego lasu.
Wszyscy ci wymienieni panowie, nisz
czyciele lasów, są w okolicy szanowani
i zaliczani do najbardziej uspołecznionych
C^Waieli. , O pafiówie sprzedawczyćy I
Gdzież u Was jest odrobina patrjotyzmu.
Ńa nic się nie przyda wygłaszanie pięk
nych haseł, jeżeli czynów. nie ma. Taka
sprzedaż lasów jeśl karygodna. Okoliczna
ludność jest na tych panów oburzona do
najwyższego stopnia. Nawet gajowy p.
Higersbergerą żalił się do mnie w ten
sposób: „Nasi panowie mają wykształcenie,
a jednak czynią, takie głupstwa, że sprze
dają paskarzom lasy, a ci znów z chłopów
drą skórę za drzewo". Mówił mi ten ga
jowy, że ów żyd na lesie Higersbergerą
zarobił wielkie pieniądze. A przecież to
chłopska krwawica. Gospodarka leśna
w naszym kraju prowadzona tak' być na
dal nie może. Nie możemy pozwolić na
takie niszczenie lasów. Musimy patrzeć
w przyszłość, żeby i dla następnych po
koleń coś po sobie pozostawić. Powinien
więc na tych niszczycieli lasów zwrócić
rząd baczną uwagę i niszczycielstwa tego
zabronić!
Teofil Wojda
Poseł pow. Kutnowskiego.

s Narodowego Zjednoczenia Ludowego,
(Bliziniaki), boć jest tam sporo chłopów.
Ale niestety i to się nie udało, bo posłowie
z Narodowego Zjednoczenia Ludowego
nie .zrozumie!! ważności chwili, i tak,
jak kiedyś za czasów polskich wielcy pa
nowie nie chcieii zrozumieć potrzeby re
form społecznych i konstytucję 3-go Ma
ja obalili, a przez to spr.owdazili upadek
kraju, tak dzisiaj posłowie ze Zjednocze
nia nie chcą zrozumieć potrzeby reform,
czyli zmian na lepsze, a zwłaszcza sprze
ciwiają, śię reformie rolnej. Żądali oni od
posłów ludowych wyrzeknięcia się uchwalonej już ustawy o reformie rolne}
i dlatego nie można było większości stwo
rzyć. Narodowe Zjednoczenie Ludowe
przez swój upór udaremniło wszelkie wy
siłki ludowców. Upór ten odbić się może
bardzo., niekorzystnie na sprawach Polski.
Musimy. więc .wykazać to jasno ,że Naro
dowe Zjednoczenie Ludowe przełożyło
interes obszarników nad dobro Ojczyzny
i . musimy to napiętnować. Obszarnicy
i Napadowe Zjednoczenie Ludowy które
się wlecze w ogonie endeków, musi pojąć
to, że ustawa o reformie rolnej raz uchwa
lona jest prawem i wszyscy dobrzy oby
watele kraju prawo to uszanować powita
ni. Inaczej staną się bardzo podobni do
komunistów, którzy też nie chcą szano
wać praw polskich i szkodzą przez to
krajowi. Ogół ciitolpski powinien dobrze
nad tym wszystkim się iz&stanowilć i ta
kiej szkodliwej dla Polski robocie prze
ciwstawić zw artą chłopską organizację
ludową. Do pracy więc bracia! Zakłar
dajcie rady ludowe wiejskie i powiatowe,
bo chwila jest bardzo poważna,
A. Kobus.

GJiatteości lolettBczne.
Z fr o n tó w , b o jo w y c h .

Dla czego nie mamy
większości sejmowej.
Powszechnie jest znanem, że jedną
z przyczyn słabości rządu jest brak wię
kszości sejmowej. Cóż to jest ta wię
kszość? A więc jeżeli jest w Sejmie wię
cej niż połowa posłów choćby z kilku
klubów /złożona, która zgadza się mię
dzy sobą na ważniejsze punkty swoich
programów, to wtedy posłowie ci mogą
wytworzyć z pośród siebie rząd taki, któ
ryby rządził krajem tak, jakby sobie ci
posłowie życzyli, czyli w myśl życzeń
większości sejmu. Jeżeli takiej większo
ści nie ma. to żaden rząd nie może spra
wnie pracować, ponieważ żaden z mini
strów nie wie. czy jego rozporządzenia
będą przez Sejm popierane, czy też zwal
czane. Ponieważ taki stan rzeczy długo
trwać nie może, posłowie starali się ko
niecznie o stworzenie takiej właśnie wię
kszości, któraby pozwoliła, na utworzenie
silnego i dobrego rządu. Rozpoczęli więc
narady z klubem posłów Narodowego
Zjednoczenia Ludowego i klubami, robot
niczemu Starali się oni o to, aby konie
cznie doprowadzić do porozumienia. Ale
niestety wszelkie wysiłki ludowców speł
zły na niczem, bo robotnicy chcieii prze
prowadzić całkowity sekwestr zboża,
czyli, żeby wszystko zboże zabrać gospo
darzom. ludowcy zaś na to zgodzić sie

Front Litewsko-BiałoruskL Oddżiały nasze w y p ad y ha północny brzeg
Dźwiny w okolicy Indryssy rozbiły sil
ny oddział bolszewicki, biorąc 50 jeńców:
i 2 karabiny maszynowe.
Na północny zachód od Potocka nie
przyjaciel zaatakował nasze pozycje, zo
stał jednak odparty.
Również nie miały powodzenia ata
ki nieprzyjaciela na Kapccwtoze nnj
Pfyoza; no
zostali odrzuceni, poniósłszy ciężkie
straty.
rront Wołyński: Spokój.

Okręg białostocki przyłączony do
Polski. Radia najwyższa ' Koalicji przy
znała Polsce okrąg białostocki.
Protest Lwową. We Lwowie odbyła
się narada w sprawie postanowienia Ko
alicji co do Galicji Wschodniej. Zebrani
gorąco protestowali przeciw postanowie
niu Koalicji.
Delegaci pokojowi będą się tłomaczyć przed Sejmem. Komisja sejmowa
do spraw zagranicznych uchwaliła, żeby
minister spraw zagranicznych zawezwał
delegatów polskich na konferencję po
kojową oraz posła polskiego z Londynu;
do W arszawy. Mają oni w yt łamaczy ć się
z tego,, cp robili, , aby obronić Galicje
Wschodnią dla
Narady N a jw y ż e j' 5 ^ y ^ t o a ł l c y ^
nej. Najwyższa' Rada Koalicyjna nara
dzała się nad sposobami, jaikie należy

gazeta
obrać, aby pozwolić Polsce zarządzać
'krajami, zdobytemi przez nią zbrojnie.
Oprócz tego radzono nad spraw ą podzia
łu ffiemieckich okrętów wojennych.
Ucisk czeski przed glosowaniem Ja
dowem na Śląsku Cieszyńskim. Władze
czeskie wzywają zamieszkałych w Mo
rawskiej Ostrawie ślązaków i przymu
szają ich do odpowiedzi, czy będą gło
sowali za Polską, czy za Czechami. Ślą
zacy boją się, żeby nie utracili zarobku,
mówią więc, że za Czechami. Równo
cześnie zapytują każdego, czy pójdzie
osobiście głosować. Podobno Czesi my
ślą podstawić ludzi obcych 'za tych, któ
rz y nie będą sami głosować.
P raw a wyjątkowe przeciw Polakom
na Górnym Śląsku. Według doniesień
z Górnego Śląska nowowybrane rady
gminne zostały wszędzie wezwane, aby
rozpoczęły urzędowanie, chociaż Koali
cja uznała w ybory za nieważne. V/ ten
slposób . Niemcy wyraźnie występują
przeciw Koalicji. Ciekawe było pierw
sze posiedzenie rady miejskiej w Zabrzu,
gdyż radni Polacy zażądali dopuszczenia
języka polskiego do obrad. Radni nie
mieccy oświadczyli, że nie rozumieją ję
zyka polskieg, wobec tego burmistrz
zwrócił się do rządu berlińskiego z zajpytaniem, czy język polski jest dopusz
czalny w obradach rad gminnych. Taksamo było i w innych miastach. Z tego w y
nika, że na Górnym Śląsku Niemcy do
tej pory jeszcze stosują prawa wyjątko
w e przeciw Polakom i językowi pol
skiemu.
Protest polski. W ostatnich dniach
o g ło s i Niemcy utworzenie osobnej pro
wincji górnośląskiej i wezwali ludność
do wysłania delegatów do Rady tej pro
wincji. Polacy oświadczyli, że tworzenie
podobnej prowincji jest nieudolnie urzą
dzoną pułapką na Polaków i do Rady de
legatów nie wysłali. ,
Najazd niemiecki. Z Sosnowca do,noszą, 'ż e w nocy 2 grudnia napadli
Niemcy na granicę -polską na odcinku
Grodziec—Czeladź—Kopalnia Saturn—
Mil owite. Rozpoczęli oni nagłe silną strze
lanie, z 'karabinów ręcznych i maszyno
wych oraz rzucali granaty ręczne. P a
trole niemieckie usiłowały przekroczyć
granicę. O godzinie 3-ej nad ranem atak
odparto.
ja k polscy obszarnicy 6ronią ziemi
polskiej! „Dziennik Gdański" podaje do
wiadomości, że w ostatnich czasach dzie
dzice Polacy sprzedali Niemcom siedem
tysięcy pięćset mórg ziemi. Takto dzie
dzice. bronią Polski przed zalewem nie
mieckim.
Aresztowanie pośta Pośpiecha przez
t-R-ców. Biuro prasowe dla kresów za[©dwch donosi, że poseł do Sejmu ks.
ośriech został na. Górnymi- Śląsku zaesztowany przez2Niemców.
Strejk górników na Dolnym Śląsku,
r zagłębiu węglowein dolno-śląskiem
•kolo W rocławia) zastrejkowało 24 tyące górników, żądają onii podwyżki
'c^cy.
Jeszcze w sprawie niemieckich
ojsk Komisja bałtycka Koalicji zaząda' abv do 15 grudnia Niemcy ukończyli
^ z wojska z krajów nad bałtyckich.
' Powstanie na Ukrainie. Na Ukrain:e
wbuchły znowu rozruchy powstańcze,
owsianie szerzy się szczególnie w gtieraii półtftwSkńej. Pe-wbsócy zajęte tana
ubnie, Krzemieńczug i Koby AL
Jakie koleje przecfaodzn Ktsow? Gaeta kijowska „Echo" opisuje koleje, ja
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kie przechodził Kijów w ciągu ostatnich
Kto' będzie prezydentem we Frańdwuch lait. Nieszczęśliwe to miasto prze C3i. Fraaicuzi landą sobie ter&z głowę
chodziło z rąk do rąk 10 razy. Panowali nad tern, kogo wybrać na prezydenta
w nim rewolucjoniści rosyjscy, potem Namawiają wszyscy prezydenta mini
bolszewicy. Następnie zdobyte zostało strów ip. Klemawso, aby został kandyda
przez Ukraińców. I znowu bolszewicy, tem, ale podobno nie chce.
których wypędził hetman Skorolpadiski.
Francuzi kupują węgiel w Anglii.
Niemcy też gospodarowali w tern sta Francuski minister odbudowy przemysłu
rem mieście.
wyjechał do Londynu. Chce on zakupić
Bolszewicy na Krymie. Na Krymie od rządu angielskiego większe, ilości wę
wybuchło powstanie bolszewickie. Bol gla kamiennego.
szewicy zabrali port Teodozję i wysa
Stan zdrowia Wilsona, Prezydent
dzili w powietrze dwa okręty naładowa Wilson ma paraliż prawej ręki.
ne amunicją.
Credzie Wilsona. Prezydent amery
Rozejm z bolszewikami. Na jednym kański Wilson wydaj orędzie (odezwę)'
z odcinków na froncie bolszewickim za do Kongresu (Sejmu), w którem wzywa
w arty został dziesięciodniowy rozejm Kongres do zaprowadzenia zmian w po
■z, bolszewikami celem przeprowadzenia lityce ogólnej i gospodarczej Ameryki.
układów o wydanie i o przewiezienie
Daje to, czego nie posiada. Gazety
z Rosji do Polski uwolnionych przez lwowskie donoszą, że Denikin gotów jest
rząd bolszewicki zakładników i uchodź zrzec s.ię Galicji Wśchodniej i Chełmszczy
ców. Dla przeprowadzenia tego, wojska zny, ale żąda koniecznie Litwy i Białorusi,
po obu stronach zostały cofnięte o 10 ki które uważa za kraje rdzennie rosyjskie.
Czesi wyrugowali naukę religjś ze
lometrów i wszelkie kroki wojenne zo
stały wstrzymane.
szkoły. Ministerstwo oświaty w Pradze
Wielkie narady bolszewików, Z W ie (stolicy Czech), ogłosiło, że nauka relidnia donoszą, że w Rosji mają się odbyć gji w szkołach nie będzie obowiązkowa
wielkie narady bolszewików. W nara i może być udzielana tylko jako przed
dach oprócz bolszewików wezmą udział miot nieobowiązkowy. Katolicy Czesi
i przedstawiciele innych partji socjalisty z tego powodu bardzo oburzeni.
Nie będzie końca świata w grudniu.
cznych. Przyszli bowiem do przekona
nia, że łatwiej dojdą' do porozumienia W ostatnich czasach rozeszły się wszę
z bolszewikami, aniżeli z Deuikmem. Je dzie pogłoski o końcu świata. Pogłoski
żeli to jest prbwdą, to prawie cały naród te rozpuścił !po całym swiccie amerykarosyjski odwraca się ord Deujkina, gdyż nin Porta. Obecnie uczeni polscy z Kra
Denikin ogromnie uciska chłopów i ro kowa ogłaszają, że wiadomości pana
botników. Źe chłopi rosyjscy nie są za Porty są fałszywe i wierzyć w nie nie
dowoleni z Denikina widać choćby z te trzeba.
O sprowadzenie zwłok Juliusza Sło
go, że urządzają na tyłach jego ' wojsk
powstanie. Ciekawa rzecz co takiego wackiego. Artyści tęatru miejskiego
osobliwego upatrzyli w Denakinie nasi w Krakowse rozpoczęli działalność, mają
endecy, że kciniecznie chcą z nim zawie cą na celu zgromadzenie pieniędzy na
rać sojusz.
sprowadzenie zwłok Juiiu-sza StowackieNarady Anglików z bolszewikami. go do kraju.
Delegat rządu angielskiego prowadzi od.
killęi dni narady z delegatem rządu bol
szewickiego. Narady te odbywają się
w Kopenhadze, stolicy Danji. (Jest to ma
ły, ale bardzo bogaty kraj. Prszemy o nim
w artykule z gospodarstwa).
Pan Samuels u Naczelnika Państwa.
Łotysze w olni Od 1 grudnia Kur Samuels, przysłany prże-z Angiję do Pol
landia zupełnie jest uwolniona od band ski celem zbadania pogromów’ żydow
rosyjskiego generała Ber mon ta. Obec skich byl na posłuchaniu u Naczelnika
nie Łotysze prowadzą pomyślne walki i następnie wyjechał do Anglji.
z bolszewikami.
Poselstwo polskie w Waszyngtonie.
Włosi wracają z Syberii, Włoskie Sekretarz poselstwa polskiego' p. Beloddziały, które walczyły na Syberii ra renson wyjechał na miejsce urzędowania
do Waszyngtonu, stolicy Stanów Zjed
zem z Kołczakiem przeciw bolszewikom,
zostały wycofane z frontu i wracają noczonych Ameryki Północnej.
przez Wladywostok do ojczyzny.
, ^ąsścia w Mediolanie. W mieście
włoskiem Mediolanie przyszło do po
ważnych _zaburzeń. Odbyła się tam de
monstracja robotników, w czasie której
przys-zło do starć między wojskiem i lud
nością.
Jeżęn porównamy handel w naszym
kraju
z handlem krajów zachodnich, to
i Syberii działa obecnie annja
widzimy, że.dużo jeszcze musimy praco
ponską złozona 71 tysięcy piechoty i
wać. aby osiągnąć to, co maja inne naro
tysięcy jazdy.
d y .. Przynajmniej 80 procent sklepów
_ Wielki pożar w Wiedniu. W V
znajduje się u nas w rękach żydowskich.
dnni spalił się gmach hodowli nasi
Kupcy polscy w. większości także nie ro
spaliło się 50 osób.
bią sobie wiejkich ceregieli i obdzierają
-*1?*3 Mam powalać. Loy< naby wców z taką samą wprawą, jak i ży
nw
c?wl®Gczył w parlamencie an
dzi. Dopiero powstawanie sklepów spół* 7 T ’ zc
K zyidóe Z pomocą
kowych jest hamulcem, który zmusza
gospodarczą Europie środkowej.
prywatnych kupców do liczenia się z po
Co słychać w Paryżu? Restauracje
trzebami spożywców. Sklepy Spółkowe
teawiarrwe i nnejsca zabaw w Paryżu be
powstałą w ©statnich czasach dość licznie
o godziwie łł-$j i
wi©
i powstawać te«dą ciągle, b« rs» rospoczęczorem z powodu braku węgla. Parła . ta praca w tym kierunku nie ustanie, choć
ment francuski (sejm) ma się zebra,
by dla tego, że sprzykrzyła sie ludziom
w począik&ćh. grudnia.
zależność od rozmaitych Mo-szków, albo

Z W arszaw y.

Ja k zakładać stowarzy^
szenia spożywcze.
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W 1813 rtóu u nas z 1 hektara ziemi,
innych Srtifów. Ponieważ przy zakładaniu
sklepu spółkowego sa różne formalności, (hektar prawie’dwie morgi) sprzątano psze
o których ludzie n |; wiedza i traca nieraz nicy 12 centnarów metrycznych a w Dartji.
napróżno czas, bo rJe mogą załatwić spra 2$ centnarów metrycznych. Buraków cuw y z powodu warunków, wymaganych fcrowy; h z twSriej samej przestrzeni u nas
przez urzędy, podajęmy więc do wiado zbierano 132 centnary, w Danji 299
Gdy u nas w 1913 r. było jeden inilmości naszych czyteto&ów następujące
jap dziewięćset tysięcy sztuk bydła, to
krótkie wskazówki, f
1) Chcąc założyć skleji spółko wy, na- W Dacji, w kraju trzy razy nwnejszym od
lerzy nabyć 4 egzerijP!arze statutu. Sta Polski, dwa mliisny dwieście tysięcy.
tuty te musi podpisać ' przynajmniej 10 Obliczono, iż na 100 mieszkańców u na*
członków. W tedy nawisać padanie zaopa wypadało 15, sztuk bydła, a w Danji około
trzone marka siempk\Wg Zia 4 _ marki i 83. Podczas, gdy w Polsce było pół mil
przesłać to wszystko ńto Ministerstwa iona sztuk trzody chlewnej, w Danji było
dwa i pól miljona i t. d.
Spraw Wewnętrznych V/ Warszawie.
My, jako kraj trzy razy większy od
2) Do podania załączyć io marek pie
Danji powinniśmy posiadać trzy razy wię
niędzy na ogłoszenie.
3) Podpisy na Statucie muszjft być po cej Inwentarza. Cyfry, które przytoczyłem,
o ile przynoszą zaszczyt rolnikom w Danji,
świadczone przez wójta.
\ ,
Jeżeli się te formalności załatwi, ‘° o tyle dla nas są smutnym świadectwem.
Jeśli w dalszym ciągu zmiana spo
wtedy można się spodziewać przychylnej
odpowiedzi za.... 3 miesiące. A podobno sobów gospodarowania u nas będzie p o 
nieraz i dłużej. Nie trzeba się jednak tym stępować piowoli, doprawdy czekają nas
A. Kobus.
czasy niezbyt wesołe. Musimy sobie po
wiedzieć, że dłużej tak być nie może, jak
jest dziś, że musimy na wyżywienie kraju
sprowadzać żywność z zagranicy i to
MESO LA M EN T - S i’ lE S 5
w znacznych ilościach. W takich warun
Ból® roumatyczns, nauralgiBzoe, reutBMyzsi stawowjr
kach, w jakich żyjemy, o ile nie nastąpi
ustępują pod wpływem preparatów salicylowych,
które posiadają specyficzny wpływ na stawy ■m ię z naszej strony gwałtowna poprawa na
śnie, zw łaszcza dotknięte zapaleń.,en?.. Jednak sto 
lepszfe, zginiemy. Robimy na Obcych wra
sow ane go w ewnątrz preparaty salicylow e wtyięk
żenie
niedołęgów.
szych ilościach wywierają często zgubny wpływ
na żołądek (podrażnienie), se rc e (obniżenie ciś
Produkować więcej — fo cel, do któ
nienia krwi) i naw et nerki (białkom ocz, zapalerego z cąlą s/łą <ążvć trzeba.
1 riie nerek).
. Musimy pokazać, że Polak nie tylko
umie się dobrze bić, jako źofnierz, ale
i gospodarować w całym tego słowa zna
osiaga się usuw aąje bólów, bez niepożądanych
czeniu. Od rolników zależy dobrobyt,
w jS ^ ó w uijaaałyGh.
tęd i spokój w kraju. Partactwo w retMssalanieot - Spl03$, jako zew nętrzny p reparat sa 
licylowy przyrządzany na lanolinie, tłuszczu naj
mctwie stać się może zgubą naszego pań
łatwiej i najszybciej wchłaniającym się i udelistwa.
W kim płynie krew polska, powi
katniającym skórę, i nie posiadającym przykrego
nien nawoływać zacofańców do odwrotu.
zdpachu, daje sję lafet) sfcjsowftć z nad er do
datnimi wynikami.
Po tej wojnie orężnej nastąpi wojna
M e s o ia m e n t - Spiess posiada dodatek m entolu, któ ekonomiczna, czyli gospodarcza. Kto bę
ry potęguje działanie, znajdującego się w prepadzie lepiej zagospodarowany, który kraj
rbęie m ezótanu, ułatwia wchłanianie się, usuw?
więcej wytworzy płodów rolnych, ten njćobjawy zapalne i znieczula bd) w cześniej, niż
Zaćżriie się zbawienne dziafspie męrżptanu.
wąc poproSfti weźsnie za głowę i ujarzmi
Kilkakrotne, a nieraz i jed-nokrotrte WoiarŚWla preparatu.
gospodarczo
słabe narody. My jesteśmy
W E S O W S M M N T -9 P 8 e $ S
tym pochyłym drzewem, na które łatwo
usawa uporczywe, ostre bóle reumatyczne i new
wieźć i złamać go można.
ralgiczne mięsni, stawów i kości.
Żądać Wszędzie w rurkach metalowych pojem noś
Produkujemy drogo. Kto z Was, czy
ci koto 40 gramów.
telnicy był w Warszawie, ten wie, że
Sposób użycia znajduje się przy kaźdaa orj ginalaam o pakowaniu.
W sklepach po niższych cenach sprzedają
pomarańcze i cytryny, aniżeli jabłka, które
są produ&tam krajowym.
Po wojnie będzie jeszcze gorzej. Te
państwa, które z takich samych obszarów
jak my produkują trzy, a nąwet cztery rawięcej, będą mogły płody te sprzeda
wać znacznie tąpiej, aniżeli rolnik polski
W programie Polskiego Stronnictwa Nic tu nie pomogą cła ochronne. Obrona
Ludowego „Piast" uchwalonym , na kon taka i tylko taka byłaby niezupełnie
gresie Piastowców w Warszawie dnia 29 słyszna. Rolnik nasz musi produkować
Czerwca i §19 roku, w punkcie 19 jest mo więcej i to tak, jak ppweidziałem na wstę
wa o tern, że praęa w Rzeczypospolitej pie, na potrzeby państwa polskiego i na
Polskiej, musi być tak zorganizowaną, aby wywóz za granice, aby mieć za co spro
Poijyką stała się państwem samowystarcza- wadzać te towary, których nie produku
jącefo so&tft, ąfcy /aw yna rsinietwo jak jemy u Siebie.
i przemysł pokrywały zapotrzebowanie
wewnętrzne, aby starczyło nie tylko na
iem i zbawieniem kraju od przewrót
zapotrzebowanie wewnątrz państwa, ale
dy r olnik nasz zdobędzie oświatę zai
i na wywóz za gra^pft.--W tym ceiu’ąmsi tową i połączy wysiłek mózgu z wy
być podniesiona produkcja rolnicza. Pol kłem swego ciała.
ska posiada rolnictwo najbardziej zanied
Postęp uzależniony jest od oświat'
bane pośród państw zachodnio-europej tak ogólnej, jak i zawodowej. Wiedj
skich.
zawodową rolnicą zdobywać należy r
Do zaniedbania jakie było, przyczyniła kursach rolniczych, mleczarskich, ogrodn
się w wysokim stopniu wojna obecna.
czych, handlowych i t. d. Starsi rolnic
Przed wojną tak produkcja zbóż, oko wiedzę tę zdobywać muszą w kółkach ro
powych, jak i hodowla inwentarza stała tuczycn.
u nas bąrdzo nisko. Jedynie w PoznańiZ Ch^ć d0 SZUk
skiem wydajność gospodarstw rojnych była sposobów wiedzy zawodowej
ujawnia
wyższa. Porównajmy wydajność naszycji O Rymujemy coraz więcej listów w s
gospodarstw z gospodarstwami w Danji. wach kołek rolniczych

Z GOSPODARSTWA.
Oświata zawodowa.

Następny artykuł poświęcimy właśni,
kółkom rolniczym męskim i kobiecym
fu dodać tylko musimy, że dotychczaso
wej pracy kółek rolniczych brak życia
Milsi w nas panować rozmach chtopski
i ciągłość myśli rolniczej, wprowadzonej
w życie.
Do pracy w kółkach rolniczych! Po
woływać na kierowników !ud$ światłych
którym postęp naszego rolnictwa leży nź
sercu.
Piasfowiec.

ttsfetnts ratanśsi Wnftuue.
Wylazło szydło z worka. Kołczak
i Denikin proszą Niemcy i Japonię o pos»pę. Sowaięarakfe gazety dQ»o£»ąa, że
Ccdczak i Denikin, zwrócili się eto Jaipotlji i do Niemiec o pomoc. Że się zwró
cili do Japonii to jest zupełnie zrozumia
łe, bo Japonja- należy eto Kcąitojj, lecz,
że zwrócili) sdę jednocześnie i to Niemiec,
jest to dla nas podwójnie niebezpieczne,
gdyż dowodzi to, iż Niemcy coraz bar*
4pej w zrastają w sito oraz, że dwaj na*
SJ najwięksi wrogowie carska Rosja
i Niemcy zaczynają znów wiązać. się
z sobą.
- J __
Ratyfikacja pokoju odroczona to;
końca grudnia.
Rada ambasadorów
państw Koalicji wystosowała nową osta
teczną notę do Niemiec w sprawie zwal
niania jeńców otomjecjiich. 2 noty tej
wynika, że ostw sazsa ratyfikacji, czyli
zatwierdzenie pokoju odracza się do koń*
ca grudnia. Specjalnie dla nas Potoków
jest to -wysoce niekorzystne, gdyż znów
najmniej s&a pgja^ąc czasu odkłada
opróżnienie przez Niemców tych ziem
-które -ostatecznie przyznane zostały Pob
sce. A tymczasem Niemcy ziemie te bo#
końca rabują, i ze wszystkiego ogałab
cają.
i
2 Niemiec. Do Berlina przybył g o
netrał Makenzen. Niemcy bardzo owacyj*
nie go tam w tofe Makenzcn jest to ten
sarn, który w T9ł4 i 15 roku dowodził
jedną z armii niemieckich w Polsce
i stale przebywał w Łodzi.
Austrja nie chce wydać Beli Kuna.
Rząd austriacko - niemiecki nie chce w y
dać Węgrom przywódcy komunistów
węgierskich Beli Kuna, gdyż obawia się,
by bolszewicki rząd rosyjski nto mścił się
za to na austriackich poddanych, którzy
dotychczas jeszcze przebywają w Rosji.
Pomoc kolejarzy włoskich I francus
kich. Gdy Polska ostatecznie przyjmie
Prusy Królsws&le, a tamtejsi urzędnicy
kolejowi i pocztowi Niemcy będą chcieli
wyjechać do Niemiec, zbraknie nam wykwalifikowianych kolejarzy ł poczctorzy,
ofiarowała sfe więc Francja i Wło
chy odstąpić część swych urzędników.
Nie wiemy tylko, czy to tak łatwo się
uda, bo przecież żaden z tych urzędników
PO polsku iwo umie, a zanim się nauczy,
sporo czasu upłynie.
Walki kościelne w Czechach. Nowy
arcybiskup praski ks. dr. Kordarz zaka
zał używmua języka czeskiego
cza
sie odprawiania mszy świętej. Równo
cześnie zabronił duchowieństwu wszel
kich rozpraw w sprawie żenienia się
księży.,
Przypisek redakcji. Jak czytelni
kom już z „Gazety" wiadomo, kilkudzie
sięciu księży czeskich wprowadziło do
nabożeństwa język czeski zamiast łaci
ny, oraz zażądało zmienienia celibatu
księży. Jeden z tych księży, wziął na
wet publicznie w kościele ślub ze swoją
gospodynią. Ślubu udzielił mu innv
'kstodz
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£0 niósł B s Galalsin?
Wiecie moi kochani czytelnicy, źe ni
gdzie na świecie nie ma szczerej prawdy,
chyba w naszych ludowych przysłowiach.
Na ten przykład: „W starym piecu djabeł
f
Ani to bardzo nie przystoi, ale się
i- -zę przyznać, że mnie na stare roki
ciarki biorą i nijak za piecem usiedzieć
nie mogę. Kia dobitek pan redaktor, opo
wiada takie historje, co się to dzieją po
świecie, że ani rusz. Myślę sobie, zamiast
gnić w domu, a słuchać najwyżej mądroś
ci sołtysa Walentego, to raczej idź Kachno
między łudzi, a posłuchaj jak trawa rośnie,
jak tam biedota ludzka w innych stronach
żyje. Myślę, żeście kochani czytelnicy
tęsknili trocha za Kachną, ale zato jak
zacznę opowiadać, to ani na wolowej
skórze nie spisze nasz redaktor. Otóż
byłam w gościn e u Kurpiów na puszczy.
A jako, źe jestem uczciwą i mowną ko
bieciną, więc mnie w każdym zagajniku
podejmowali szczerze, częstowali „psiwem"
co znaczy piwem i miodem, bo Kurpie
choć to dostatku nie mają, jednak uraczą
obcego czem chata bogata. Karpiańskie
gosposie zaś — jakfo zazwyczaj kobieci
ny — niedość mogły się użalić o swoich
dolegliwościach.
Wojna niejednego zniszczyła do
szczętu, tak, że choć dawniej był zamoż
nym gospodarzem, to teraz siedzi w norze
jak kret, dzieciska nagie i głodne, zima
za progiem, a tu ani gdzie głowy położyć,
ani strawy przyczem ugotować, choć lasów
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pełno wokoło. Zato opowiadane mi pięk
ne historyjki o jednym panu z okolicy, co
się nazywa p kfobnte jak sokół. Piękne
ma polskie nazwisko, ale uczynki jego
gorsze niż Prusaka.
A było to tak: Ma on ci kilka fol
warków i miljony w kieszeni, ziemia uro
dzajna. Jak Moskali przepędzili z naszej
Polski na cztery wiatry. 10 on poszedł za
nimi, jako ich wierny druh, a żonę zosta
wił w pałacu. Widzicie go jaki patrjota.
Przyszli Prusacy, wzięli folwark w swo
ją gospodarkę, a oficer pruski gospoda
rzył na spółkę z pozostałą w pałacu panią.
Połapał się zbiegły panicz, że Moskale
już widać nie wrócą i musiał po czasie
sam wrócić. Nie domagał się objęcia
swej gospodarki na po wrót, lecz zostawił
Prusakowi cały dwór i pałac, a nawet
odstąpił mu żonę, z którą pruski pan
„hauptman", co znaczy po naszemu kapi
tan, codziennie pod rękę spacerował po
ogrodzie. Za taką przysługę wywdzięczyt
się Prusak należycie. Gdy go bowiem na
sze polskie chłopaki przepędzili z kraju,
zostawił onemu panu wszystkie wojskowe
konie, krowy, woły, maszyny i w dodatku
żonę. Tak ci popłaca się patrjotyzm pań
ski. Co ma tam do tego, czy zarobił na
błocie, czy na zlocie, byle misa była peł
na. A dziś jest sobie jaśnie panem, osobą
poważaną w całej okolicy, kinie na Sejm
polski co wlezie, że mu się zachciewa re
formy rolnej. Ale lud wiejski zna tutaj
jego uczynki i choćby wszystkim nie wiem
jak „naświcił" nikt jednak mu w tamtej
szej okolicy nie uwierzy.

AAniosek w sprawie zakaz wywozu
drzewa budowlanego poza granice kraju
przedłożył poseł Jan Bryl sejmowi, wska-i
zując na brak materjsłu. na odbudwę oraz
na podrożenie o 30 (fe*4'5C°/o skutkiem ek
sportu za granicę — Wniosek żąda co
fnięcia zezwoleń 1.5 wy«yóz.
Tirrr-łM
r^irmwnM
W
“M
W
»is-’*ł,łJV'3lfcSi*^Wł;lk, ,
P. Al. Russa w cyrtotnem. Sprawią, o któ
rej piszecie, .pod{ega ojjpwnemu Urzędowi Ziem
skiemu w War'szawj3. Tam też n ależy' napisać
prośbę,, podając,' «s!zys;kie sżczegóły i przebieg
całej tej spraw#, Podane należy adresować tak:
Do Głównego tUirzęaiu Ziemskiego w Warezawie-

Zarząd Ludów żgo Towarzystwa W ydawniczego pcadie do wiadomości P.P.
Udziało wdów, że zgodnie z brzmieniem
Stautu zwołuje na d. 30 grudnia r. b. Nad
zwyczajne Walne Zebranie Udziałow
ców w celu omówienia:
1) sprawy podniesienia kosztów wy
dawnictwa w Związku ze strejkiem druKarskin) i podniesieniem cen na papier,
2) W a w y podniesienie kapitału zakła
dowego Towarzystwa.
Zebranie rozpocznie się o godz. 10 rano
w lokalu redakcji „Gazety Ludowej" w
Warezawie, przy ul. Świętokrzyskiej
rEJT?,?-'Wiim

w sąazie.
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(Zdarzenie prawdziwe).
Sędzia (pan dziedzic) — „Jak dawno
„ M ASC
szmuglujecie zboże?"
Podsądny (Icek z miasta) „pan sjP
pita?! - Tak daw/o, 'jak „ a j
1
prowizora farmacji I. ORAŃ3KI2GO?........
sędzia .
Mocniejsza dla dorosłych i łagodniejsza dla dzieci
Sędzia — „Jak śmiecie w ten sdosób odpowiadać?"
F
N ie-p la m i b ielizn y . M a p rz y je m n y zap ach .
4) 3
Podsądny ~ „Bez urazy jaśnie pana
1
53 U
Potes ń i ś oSsiśfe s:liiasi8Ę jisi pna H i tlała.
sęuziego, czy ja nie potrzebuje
N
mówić prawdziwe prawde?!l“
Po skończonej kuracji łatwo daje się zmyć wodą.
o*
Sędzia — „Ma się rozumieć, że tyk
d
O
Sprzedaż w apteka^ i s k h M aplscznysh.
ko prawdę. — No więc kiedy
zaczęliście szmuglować? — ny.
O
U
Główna sprzedaż: Hurtowy skład apteczny
J
tam się jeszcze ra z " ._
65 Cg
Wsas'33zaiwa, ZieSna 24.
d
Podsądny
—
„Pan
sędzia
potrzebuje
CŚ £
się gniewać?—Tak dawno jak pan
>> r h 31
dźedżyc... — przepraszam —Tak
R
dawno jak pan sędzia.
'O
O K U L IS T A
Tamtego roku kupowa
CŚ
b . s t a r s z y ffp d y a . K fs m k i Q c z n o j W a rs z . U n iw . powrócił.—Przyjmuje na
Z
łem u pana sędziego parę kil
M
stały pobyt dla leczenia i operacji obznyęn. W a rsza w a , S m o ln a M 38.
kanaście korcy jęczmień na ka
sze. Pan sędzia sobie przypo
mina — mnie brakowało do za
o s e k s za
płacenia osiemnaście rubli j dwadżeszcza pięcz kopiejków, to ja
______ jsefcj
potrzebowałem pożyczać od Jan____ kamienie schodzą bez bólu.
kla — pachciarza bo pan dźe
ATAKI W ZUPEŁNOŚCI USTAJĄ
(początkowe). Ból w bokach
d o L u oodsercowym (gdzie schodzą się żebra). Pobolewa
dżyc nie chciał mi zawierzyć"
Skionność „cł-K-r,
do
O b ] a W y nia w wątrobie, kwas
Uryna Tiemna i mętna lub też bezbarwna jak To był mój pierwszy szmugiel'
woda. Język obłożony.
G oncz i
rnndWnc, Ż L i Odbijanie gazami.
Wzdęcia i burczenie w kiszkach.
To ja miszle, co to buł u pana
t^ , ° w]•
dołku i wątrobie silny ból, który się rozchodzi
Bóle i zawroty głowy. O n
o r a r“yr, ■ , drnni»u
pierwszy szmutoel
+1
tylnej
w pasie — krzyżu i sięga aż pod łopatki, wzdęcia sędziego
Silne podenerwowanie.
’ a7.
Brak tchu oraz ból w plecach i klatce piersiowej (na a jeżeli pan sędzia już wcześ
brzucha, rozsadzanie żeber .1 parcie na kiszkę stolcową
dreszcze, zimne poiy,
noty, żółtaczka.
żółtaczka
pprzestrzał).
r z e s uNiekiedy
w u , wymioty żółcią, uicazcze,
mej sprzedawał na szmugiel to
Bliższych informacji udziela: Aptekarz-fizjtoiog H. N IE M O JE W Ł K I, Nowy Ś w ia t 16, .tn. 27. ja panu sędziemu bardzo prze
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