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Rachunek Przekazowy N; 15 w Pocztowej Kasie Oszczędności,

Neon rziid musi wykonnć u c M y Sejmowe.
W czasie niespełna jednoroczne] ka my rolnej1, załatwienie żądań robotniczych, ziemię, drzewo na opał i -od-budlowę. nie
dencji sejmowej — Sejm obecny uchwalił zaprowadzenie porządku w państwowej będą się marnowały miljony- morgów niebardzo dużo doskonałych ustaw, mających administracji i określenie naszej -polityki cbsianej ziemi, ale zostaną -chłopom przy
musowo wydzierżawione. Ustawy muszą
dla ludu pierwszorzędne znaczenie. Wy zagranicznej.
Ludowcy, tworząc większość z innymi być teraz wykonane, bo za tern jest wię
mienimy tylko ustawy najważniejsze, jak
ustawa o reformie rolnej z 10 lipca, usta klubami, musieli poczynić pewne ustęp kszość Sejmu, a od tej większości zależą
wa o przymusowiem v yd Jerżawianiu stwa (bo bez ustępstw większości nie mo ministrowie. Jeżeli jakiś minister nie -speł
gruntów' leżących odłogiem itp. Jakkol żna było zrobić), ale ustępstwa te ni-czem ni w-oli większości — to się g-o obali1i we
wiek słyszy się często narzekania na obec nie naruszają programu ludowego- Teraz źmie się takiego ministra, który ustawy
sprlalwa uchwalenia konstytucji pójdzie Sejmowe wykona.
ny Sejm1—to trzeba powiedzieć, że praco
Takie będą korzyści z utworzenia wię
już
szybko naprzód, reforma rolna zosta
wał on bardzo gorliwie. Niema takiego
parlamentu na świecie. któryby tyle ustaw nie wprowadzona w życie i już niedługo kszości sejmowej i z nowego rządu 1 dla
w jednym roku uchwalił, co nasz Sejm- rozpocznie się parcelacja dóbr państwo tego z niecierpliwością wyczekujemy -je
Inne Sejmy pracują daleko powolej. a kłó wych i prywatnych, tak że ustawa rolna go działalności i pracy -bogatej w skutki.
tnie w nich są daleko większe niż u nas. przestanie być martwym papierem-, a wej
Ludowiec.
U nas na Sejm narzekają najczęściej wiel dzie w życie — chłopi dostana nareszcie
cy panowie i obszarnicy, bo oni tam wsku
tek dużej liczby posłów ludowych, nie
mają znaczenia.
Niestety prawie żadna z. ustaw uchwa
lonych przez Sejm nie została wykonana.
Wykonanie ustaw należy do rządu, to jest
Zbliża się chwila, w której zakończy nam - ludowi słusznie się należą, musimy
się rok stary i rozpocznie się nowy 1920 wytężyć wszystkie nasze siły i stanąć
do ministrów, a nie do Sejmu.
Dlaczego dawny rząd tych ustaw nie rok. Trzeba się trochę głębiej1zastanowić, w obronie praw naszych. Musimy pa
wykonał? Po pierwsze dlatego, iż dawny aby zdać sobie sprawę z tego, czem był miętać o tym, że Polska ma przed s-obą
rząd był Zbieranina ludzi, którzy nie mie dla -n.as stary rok i -co nam przyniesie no wielkie zadania i, by zadania- te wypełnić,
li żadnego programu, często byli to ludzie wy. Musimy to sobie jasno powiedzieć, musi być dobrze zorganizowana i silna.
nieudolni, którzy nie umieli rozkazywać. że jeżeli popełniliśmy w starym roku ja Przeto my, jako jej -dzieci nie możemy się
A po drugie -dlatego, że rząd nie czul w Sej kiś błąd, to trzeba się pilnować i nie po uchylać od obowiązków i swą siłą chłop
mie żadnej większości poselskiej, któraby pełnić tego w nowym, a nawet starać się ska musimy Polskę wesprzeć. Wesprzeć
miała program, czyli ch-ciała tego samego dawny błąd naprawić. Do błędów trzeba zaś dobrze będziemy mogli, dopiero ją
i rząd do wykonania ustaw zmusiła. Dla się szczerze przyznawać; zbłądzić może wtedy, jeżeli my chłopi sami silni i -dobrze
tego ministrowie zezowali raz na prawo, najmądrzejszy człowiek, bo tylko ten nie zorganizowani będziemy.
drugi raz na lewo, bo nie wiedzieli, czy błądzi, który w chałupie za piecem siedzi
Otóż organizujmy się- Zakładajmy po
większość jest na prawo czy na lewo, i nic nie robi.
wsiach i gminach „Rady ludowe", czyli
a właściwie nic nie robili, bo nic nie robiąc
W miesiącu lutym starego r-oku zebrał Kola Polskiego Stronnictwa Ludowego
nikomu się nie narażali.
się w Warszawie, naszej stolicy, pierwszy „Piast", bo jeżeli będziemy związani mię
Taki stan bezrobocia rządowego trwał Sejm Ustawodawczy Rzeczypospolitej dzy sobą silnymi węzłami -organizacji, to
długo, aż nareszcie ludowcy postanowili Polskiej, by'-położyć fundament prawny tym łatwiej i tym skuteczniej możemy do
i tern zrobić porządek. Cóż bowiem na pod Polskę, by Ojczyznę naszą z gruzów pomóc -do zbudowania Polski naprawdę
rodowi przyjdzie z najpiękniejszej ustawy, dźwig-pąć, by ludowi polskiemu za długo
ludowej, gdzie nam wszystkim, całemu
skoro ona nie zostanie w życie wprowa letnią niewolę nadać ludzkie prawa i pod narodowi będzie dobrze, a nie tylko mo
dzona? Co chłopu z najpiękniejszej usta nieść go do stanu świadomego swych obo żnym panom. Pracy nad odbudowanem
wy rolnej, skoro ona pozostanie tylko na wiązków obywatela, również, by znieść ojczyzny nie wolno nam na niczyje barki
papierze?
wszelkie prawa i przywileje, jakie przy składać, bo jaka sobie chałupę zbudujemy,
Z tego powodu ludowcy obalili dawny sługiwały jeszcze możnym panom wzglę w takiej będziemy mieszkali. Starodawne
polskie przysłowie mówi: „jak sobie porząd, zrobili większość sejmowa razem dem lu-du wiejskiegościelesz. tak się wyśpisz", niech więc lud
z innymi klubami sejmowymi, a ta wię
Jednak i w samym Sejmie znaleźli się polski pilnuje -się, by nie usłali mu możni
kszość wyłoniła nowy rząd, który się na
bywa parlamentarno-fa-chowy. bo w tym różnorodni ludzie, którzy często świado panowie takiego posiania, na którymby
rządzie sa i posłowie i fachowcy w po mie. a jeszcze częściej nieświadomie, sta sobie boki poodgniatał. Organizujmy się
szczególnych ministerstwach. iPona-dto u- rali się utrzymać Polskę na dawnym- po więc w „Rady ludowe", w których będzie
tworzyła owa większość sejmowa pro ziomie. starali się pod różnymi pozorami my się politycznie oświecali ‘ wyrąbali,
gram który zamyśla wykonać. Do tego zachować zamaskowane przywileje mo bo polityka to rzecz bardzo trudna -i. deli
programu należy między innymi ,i uchwa żnych panów. Z tymi- więc ludźmi do dziś katna. a nie może się jednak lud wiejski
lenie konstytucji demokratycznej, i repu toczy się walka i chcąc uzyskać te wszy- jej wyrzekać i oddawać w inne ręce, bo
blikańskiej. wprowadzenie w życie refor I stkie nasze postulaty, czyli żądania, jakie łatwo wrodzy i podstępni ludzie mogą go
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w pole wyprowadzić. Lud polski, to naj
potężniejszy filar, wspierający państwo
nasze i lud tej swojej siły powinien być
świadom.
Narzekało i narzeka się ciągle na ró
żne niedostatki, wciąż mówi się, że to lub
owo jest źle — ale pytam się Was, Ko
chani Czytelnicy, kto temu jest najwięcej
winien — i szczerze Wam mówię, że my
sami. Bo gdybyśmy wszyscy, cały lud
wiejski, byli zorganizowani w jedno potę
żne stronnictwo, skoroby najrozmaitsi urzędnicy, którzy nas teraz sobie lekcewa
żą i krzywdzą, widzieli, że z nami żartów
niema, że wszyscy trzymamy się za ręce
i krzywdzić się nie pozwolimy, to inaczejby z nami postępowali, mieliby dla nas
więcej szacunku i bojaźni i mniej napewno
byłoby tych nadużyć, jakie obecnie się
dzieją. To też bierzcie się raźno do dzie-.
la. Nie odkładajcie tej ważnej pracy dla
Polski na później, owszem biegnijcie do
niej tak, jak ongiś biegli pastuszkowie, do
szopy Betleemskiej, by ujrzeć i powitać
narodzonego Zbawiciela. Nasza Polska
ukochana wyciąga do Was ręce, otoczcie
w ięc'ją czcią i opieką, by nikomu w niej
krzywda się nie działa, i żeby jej, tej na
szej matce ukochanej nikt ani z zewnątrz,
ani z wewnątrz nie śmiał krzywdy uczynić\ Pamiętajcie, że od Was samych za
leży, czy imiona Wasze będą w przyszło
ści brzez następne pokolenia czczone i sza
nowane, czy też poniewierane i wyklinane.
Więc naprzód, do dzieła! Aby zdobyć
w sobie dość siły i odwagi do pracy,- po
dziękujmy Bogu za rok ubiegający 1919
i prośmy Go o błogosłwaieństwo na nowy
1920. bo Polska czeka i pracy od Was
żąda-

II.
Grenwich Conu, I5-go sierp. 1919.
Do Obywatela Jana Dąbskiego,
posła na Sejm w Warszawie.
Klub iPiastowców.
Drogi Obywatelu Pośle Ludowy!
Z wielka niecierpliwością śledzimy
Wasze szlachetne wysiłki w celu uczy
nienia zadość odwiecznemu żadaniu ludo
wemu: ziemi! ziemi! Tej ziemi, iktóra nietylko jest w stanie wyżywić tych, którzy
ja dziś swoją krwią i potem zraszają, ale
i tych, którym los tego szczęścia odmówił,
pędząc ich w daleki świat dla wysługiwa
nia się obcym. Ostatecznego zwycięstwa
życzą Wam setki tysięcy stęsknionych
polskich tułaczy, którzy niecierpliwie cze
kają powrotu, przywożąc z sobą niewy
czerpane siły fizyczne, moralne i mater
ialne, które to siły oddadzą dla odbudo
wania swej ojczyzny — Polski, Której to
Polski najtrwalszy i najsilniejszy funda
ment to — ziemia dla ludu. Powtarzam,
że powrót emigracji polskiej z Ameryki
zapowiada się masowy. Najwięcej z tego
powodu, iż niema najmniejszej nadziei,
żeby rząd amerykański kiedykolwiek
zmienił zasadę: że czas życia i egzysten
cji robotnika zależy od jego muskułów
a nie od prawa człowieka.
Drogi Obywatelu Pośle!
Nigdybym się nieośmielił trudzić Sz.
Posła niniejszym iistem, gdybym nie znał
kiedyś Sz. Posła osobiście, jako dzielnego
szermierza w sprawie ludowej. Na tej pod
stawie przypominam się i dziś Sz; Posło
wi z tern zapewnieniem, że w niedługiej

Kazimierz Stępień
Poseł do Sejmu z pow. Łaskiego.

JAKÓB BOJKO.

Jatoijjb di tssi „e^hUGHso tjssflaf.
Opowiedział Maciek Zając z Luszowic.
Szukając — patrzę, a tu ci babina
stoi przed jakimś niewielkim obrazem i tak
się nań zapatrzyła, że nawet nie spostrzegła. jakem przy niej stanął.
— A cóż tam Maryś tak cię zajęło?
— Ojciec! laboga — widziałaś co tutai namalowali?
— No dyć Pan Bóg i pierwsi rodzice
w raju!
— No tak. ale tu na boku zobacz! —
Patrzę i rzeczywiście było moi ludzie na
co patrzeć. Tum widział to, co czytamy
w św. „wanielii". że były czasy, ze Ab
raham zrodził Izaaka, Izaak Jakóba i t. d.
Widziałem jak Jadam — rodzi Jewę. ).
Biedne chłopisko wytrekował się niby
struna a Pan Bóg wyjmuje mu z boku
duża i ładna babinę. Cierpiało chłopisko,
ale wiedziało na co. Tylko, że“ się mu źle
spisała — bo przez ciekawość — zjadła
jabłko, i musieli jak niepyszni robić wynochę z raju.
•, , ,
Mój Boże pomyślałem... wiele to ko
biet wygnało — swoich mężów nie z ra
ju prawda, ale z różnych stanowisk i ro
bią im zamiast nieba — piekło — no ale
też tysiące kobiet są znowu ozdobą i po2) Faktycznie, jest w
w Wiedniu .podobny obraz.

muzeum cesarskim
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ciechą swym mężom. I rzadko się trafi zła
baba, a jak jest taka, to tylko chłop wi
nien, że jej nie poprawił. Nie obmawiając
mej Maryśki, gdyśwa się pobrali, to nie
miała nijakiego rozgarnięcia. Ot jak to
mówią: „ciapu kapusta, ciapu groch". Nie
paliła się bardzo i do roboty i gadzina się
nie bardzo zajmowała — a gębinę miała
ostrą, żem się najadł zgryzu co nie daj
Boże. Ale z miłości — wszystkom zgryzł
w sobie. Raz pojechałem z wieprzkiem na
jarmark, a wieprzek był suchy, bo nie
miał kto o nim pamiętać. Umówiłem się
z „świniarzem", t. j’. z tym przełewaczem
od świni — a on się wziął d!o mej Maryny
jak się patrzy i powiada: „a toś ładnie
wychowała prosię, a to gospodyni próż
niak i t. p. A ludziska słuchają, a moja
babina jak miesiąc w pełni czerwona, od
wstydu, a ja słucham. I lubo mi żal było
niebogi, ale myślę, może się poprawi...
1 c? Powiecie, gdy do domu, to się inna
Z\? °
V! wbijał w ambit mówiąc —■
„No Maryś, żeby ci lada świniarz taki zaplusk dawał, to miej wstyd i t. d.“ Dziś
mam babinę jak złoto i niech ta Bóg da
zdiowie temu przelewaczowi. Jeno cza
sem chce człekiem kierować jak np. z ta
jazdą do Wiednia na embeleus.
. . N° a jakżeście się rozmówili z ludź
mi tamoj, kiedy to niemcy?
- —Hm t0
^ ł odrazu nie lada, ale
ze wiele ten może co musi, to se i człek
radę dać musiał. Było raz chciałem co
kupić z bielizny, co zajdę do sklepu i. po
wiem pochwalony, to mi zwykle mówio- i
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przyszłości mam nadzieję stanąć pomię
dzy swym: współobywatelami w pow.
Kolbuszowskim, żeby służyć jak dawniej
polepszeniu bytu ciemiężonymi i w yzy
skiwanym na każdym kroku, o przywią
zaniu których do ostatnich chwil byłem
zapewniony.
Przesyłam najserdeczniejsze pozdro
wienie dla całego Klubu Waszego. Życzę
dalszej wytrwałości w sprawie reformy
rolnej, za co pokolenia cześć Wam odda
wać będą. Jako jedynym przedstawicielam ludowym — Cześć } pozdrowienie!
oic c ■ ,,
-fen Gurdak.
315, Field Point Rd Grenwich Conu
U. S. A.
Dawniej: Wieś Brzostowa Góra pow.
Kolbuszowa, Galicja.

Komu wierzyć?
Jest wielu czytelników jeszcze takich
którzy czytając gazety, nie mają zdecydo
wanego pojęcia, dlaczego to gazeta ka
żda nawołuje, by czytać tylko ją powia
dając, ze tylko ona dba o dobro ludu i że
to stronnictwo, do którego ona należy,
prawdziwie 1 szczerze broni stanu wło
ściańskiego. Niektóre gazety powołują się
nawet na „Boga i Ojczyznę", odsądzając
inne od czci i wiary. A teraz pytanie —
kto to wszystko robi? Że potroszę znam
tę rzecz, ośmielę się twierdzić, iż jednak
chłop tego nie robi, natomiast czynią to
ci, co mieniąc się być inteligentami, zbli
żają się do ludu wiejskiego i szerzą wśród
niego takie pojęcia, by ta drogą zdobyć
dla siebie całe społeczeństwo, wszczepić
w nieświadomy lud zaufanie i wiarę do’
siebie, a mając to. zagarnąć rządy w kra-

no „w.i?“ (jak?) No jużcić odpowiada
łem, że ja wiem co chcę, ale ty szwabię
nie wiesz. Nareszcie coś wchodzę do pią
tego sklepu i pytam: „Umiesz pan po pol
sku?" — A ten powiada mi z uciechą _
„a utnię!" Tak mię to zcieszyło, jakby mię
kto za kuma prosił i tu poznałem, co to
znaczy Polak i dziś już i o chłopach od
Wisły myślą inaczej i sam się za Polaka
uważam i swą Marysię za Polkę, a tylko
mi żal, żem się w domu nie miał o tem od
kogo dowiedzieć, ale aż tum sie poczuł
Polakiem.
Połaziwszy po Wiedniu, wyruszyliś
my w niedzielę do naszej kochanej Pol
ski, i nie żałuję, żem pojechał do Wiednia,
bo tam poznałem się być Polakiem i dzie
siątemu u nas powiem o tern.
Słyszałem, że w Żółkwi mają grze
bać kości hetmana Żółkiewskiego, myślę
ze ci. co nas pakowali na embeleus do
Wiednia, że ci sami będą na ten pogrzeb
nąs wysyłać i sami pojada i na to nie po
żałują grosza ani panowie, ani księża, ani
urzędnicy, ani chłopi.
Ja się tak rozpalił do takich wycie
czek, żebym pojechał tamoj co rychlej, je
no moja Maryśka ma już dość tego —
a powtóre zmartwiła się przyjechawszy
z Wiednia, bo jej kury jaja gubiły i są
siedni chłopak Feliks chrzan jej skopał na
ogrodzie do cna. a to baba bardzo sotliwa
(oszczędna) — toć nie wiem, czy do Żół
kwi pojedzie — czy nie.
k o n ie c .

ju. Zaczynają od kółka rolniczego, od sto i tworzy dziwolągi polityczne w postaci
warzyszenia spożywczego, od sejmiku, niby to ludowych stronnictw pod rozmaitemi nazwami. Wabią oni do siebie
a kończą na wyborach ido Sejmu.
Ująwszy tym sposobem władzę pań chłopów, księży wzywają na pomoc, stra
stwową w swe ręce, zaczną oi panowie sząc ludzi masonami i nibyto w obronie
rządzić tak, jak tego będzie wymagał in świętej wiary występując, a w rzeczywi
teres tej klasy, z której się wywodzą. stości, by tylko nieświadomemu ludkowi
Wiadomo, że różne partje i stronnictwa zamydlić oczy i zapędzić go na swoje
opierają się zawsze na tych klasach, czyli podwórko.
warstwach w narodzie .interesów których
Pisząc to. mam na myśli walkę, jaka
bronią, — a że choć u nas w Polsce klas, się toczy między rozmaitemi stronnictwa
czyli warstw społecznych jest wcale nie mi za pomocą gazet i wieców. Każda ga
więcej, niż na całym święcie, jednak par- zeta oraz każdy mówca na wiecu woła,
tji i stronnictw tak dużo, jak nigdzie może że tylko jego partja dobrze chce, więc
w innym państwie, więc biedny chłopina i nasze Stronnictwo Ludowe „Piastowjest ciągnięty ze wszystkich stron za ka ców “ zostało okrzyczane przez endeków
(Związek Ludowo - Narodowy), że jest
potę do różnych partji.
Nie chcę nikogo przekonywać, ani tylko stronnictwem parcelacyjnem, —
ciągnąć do naszego stronnictwa, które re przez robotników zaś (socjalistów) za paprezentuje „Gazeta Ludowa11 w W arsza skarzy, burżujów — bronić się więc ma
wie i „Piast“ w Krakowie, chcę jednak za prawo. Jesteśmy stronnictwem agrarznaczyć, że stronnictwa być muszą i jest nem. czyli stronnictwem rolników, musito rzeczą całkiem zrozumiałą, ale bezwa my więc interesów rolniczych, a przede
runkowo nie może być ich tyle, co się , wszystkiem drobnych rolników bronić —
u nas inapłodziło, i to często przeznaczo- i i tego nie mamy potrzeby się ani w sty
nych tylko dla ogłupiania nas chłopów. 1 dzić, ani wypierać- Gdy jednak przyjdzie
Rozumiem to dobrze, że szlachta, obszar- 1 bronić spraw ogólno - narodowych, ca
nicy, bogaci fabrykanci nie chcą tak ła łości państwa naszego, to my ludowcytwo zrzec się tego znaczenia i tych wszy piastowcy staniemy zawsze w pierwszym
stkich przywilejów, jakie wszędzie mieli, szeregu, — nie pozwołimy jednak, by in
czy to pod Moskalem, Prusakiem1, czy teresom rolniczym chciano z czyjejś stro
Austriakiem. Płaszczyli się oni i umiizgali ny u nas szkodzić i przez szparę nie bę
do obcych rządów, by choć część władzy dziemy patrzeli, gdyby nam ktoś radził,
dostać w swoje ręce, więc i dziś radziby że otręby naprzykład trzeba wysłać za
władzę utrzymać w swych rękach, by im granicę dla otrzymania innego towaru;
ziemi pod reformę rolną nie zabrano, by my wolimy otręby spaść tu na miejscu,
cały ciężar podatkowy zwalić na drob a mięso, wywieźć.
Nie jestem w stanie w tak krótkich
nych rolników- Wiiążą się więc obecnie
w rozmaite związki i organizacje, jak na wywodach uwydatnić i przekonać, że
przykład Związek Ziemian i tym podobne, chłop i szczery inteligent ludowy, powin
byle tylko utrzymać się przy władzy. Ro ni razem solidarnie dążyć, ażeby te
zumiem robotnika, który musi dbać o to, wszystkie twory stronnicze, występujące
by go fabrykant nie traktował jak wołu pod rozmaitemi, nibyto ludowemr hasła
roboczego i godziwie zapłacił; rozumiem mi, zwalczać. My uznajemy, że każdy
mieszczan, gdy dążą do zorganizowania ■obywdtel ma równe prawa i obowiązki,
własnego stronnictwa, by bronić się., ale wiemy również, że mądry i zdrowy
przed ostatecznym zalewem żydostwa naród zniesie 5 lub 6 dużych i poważ
i demoralizowaniem przez nieuczciwe ku- nych stronnictw, bo to jest dla rozwoju
piectwo; rozumiem, że włOściaństwo po społeczeństwa nawet koniecznie potrzeb
winno być zorganizowane z dwóch pun ne, gdyż wtedy każde stronnictwo bacz
któw widzenia: z punktu liczebności, bo nie się pilnuje, by nie robić szkodliwych
wszak jest nas 80 procent ogółu ludności, dla kraju rzeczy, bo zostanie zaraz przez
oraz z punKiu obrony interesów agrar inne ostro skrytykowane. Istnienie jednak
nych, czyli rolnych, bo przecież jest rze małych grupek partyjnych, co to mają za
czą powszechnie wiadomą, że kraj nasz ledwie 2 c h — 3-ch posłów w Sejmie
i stoją raczej krzykłiwością przywódców,
jest krajem rolniczymNależy się nam zatem co najmniej niż uczciwa obroną sprawy ludowej, uwa
równe prawo do udziału w rządach, a mo żamy za niesłychanie szkodliwe, bo wno
że nawet i więcej, bo my kraj wyżywić szące tylko zamęt i warchołstwo.
Jan Babzcz.
mamy. Fabrykant, mieszczanin i robotnik
poseł
Z Małopolski.
interesuje się przedewszystkiem sprawa
mi, których bezpośrednio się dotyka,
a więc obchodzą go trotuary, wodociągi
i elektryka miejska; sprawy takie, jak do
bre drogi, regulacja rzek, osuszanie ba
Z ruchu Ludowego na Węgrzech.
gien mniej go już obchodzą; robotnik żą
da taniego cukru, lecz’ o to nie pyta, czy
Dużo u nas mówi się i słyszy o pań
buraki są i czy będą; robotnik chce za- stwie Węgierskim, które sąsiaduje z Pol
Yobić dużo, fabrykant również, chłop zaś ską. Dzielą nas od tego państwa góry
chce kupować potrzebne mu rzeczy mo Karpackie. 1 dziwna rzecz — pomimo
żliwie najtaniej, jak młocarnie, pługi, na tak bliskiego sąsiadztwa —- w ciągu lat
wozy r t- d. Widzimy wiięc tu dużą tysiąca najmniej z krajem tym mieliśmy
sprzeczność
interesów, która jednak sąsiedzkich zatargów'. Przeciwnie, dużo
w zdrowym społeczeństwie istnieć musi. śmy nawet z narodem węgierskim mieli
Dziwić się tylko należy, dlaczego spo wspólnego. Dość wspomnieć, że W ę
ro osób z inteligencji, pochodzącej z ludu grem był król Ludwik, który u nas po
(bo ta ze szlachty i bogaczy idzie tam, śmierci króla Kazimierza Wielkiego p a 
gdzie lekki i smaczny chlebuś widzi) nie nował, a jego to córką była królowa Ja
idzie zgodnie z interesami i. zgodnie ź po dwiga, Królowi Władysławowi Jagielle
trzebami państwa i ludu, lecz odrywa się później poślubiona. Węgrem był również
od1 pnia macierzystego i idzie z pomocą nasz wielki król i wódz Stefan Batory.
tym. co im pomocy wcale nie potrzeba. A i w ciągu ostatnich stu lat niewoli n a

Węgry a Polska.

szej węzły przyjaźni polsko-węgierskiej
silnie się zacieśniły, tak dalece, że pod
czas powstania Węgrów przeciw Austrji
przed laty 70-ciu, naczelnymi wodzami
armji węgierskiej byli dwaj polscy gene
rałowie — Bem i Dembiński, a tysiące
Polaków walczyło w szeregach węgier
skich przeciw Austrji. W ęgrzy nam to
pamiętają i nie ma może na Węgrzech
narodu milej widzianego, jak Polacy.
Wielka wojna jednak rzuciła pewien cień
na przyjaźń polsko-węgierską. Najwię
kszym wrogiem Węgier była zawsze
Rosja, która w swej zachłanności i za
borczości parła również i do podboju W ę
gier na wzór podboju Polski. Nic też
dziwnego, że gdy wybuchła wielka woj
na, Węgry miały jasną drogę — .bronić
się przed zalewem rosyjskim i tym się tłu
maczy to* że wojska węgierskie z takim
bohaterstwem biły się przeciw Rosji.
Mieliśmy i my możność widzieć wojska
te w Polsce. Nazywano je z węgierska
./,niadziaramł<“ ; nie jeden gospodarz ma
do nich u nas żal, że zbyt surowo odno
siły się o'ne do nas, ale wytłomaczyć to
należy tym, że nie mogliśmy się z nimi
porozumieć, gdyż języki nasze są zupeł
nie do siebie niepodobne, oraz, że często
prosty żołnierz węgierski nie rozumiał,
że jest na polskiej ziemi. Niepodległej
Polski tu u nas nie było, istniało tylko
Państwo Rosyjskie, wróg Węgier i ta
kiemu żołnierzowi często zdawało się, że
jest na wrogiej ziemi, zwłaszcza, że ję
zyka polskiego zupełnie nie rozumiał.
W końcu zeszłego roku W ęgry razem
z Niemcami i Austrja zo sta ły ' rozbite
przez Koalicję. Nie dość na tym, nie
szczęsny ten kraj dostał się w ręce bol
szewickie. Koalicja chcąc zdusić bolszewizrn na Węgrzech poleciła Rumunii
okupować, czyli zająć swym wojskiem
duża część kraju wraz ze stolicą Buda
pesztem. Obecnie rządy bolszewickie na
Węgrzech już nie istnieją. Przywódca
bolszewików węgierskich Bela Kun uciekł
do Austrji, Rumunów w Budapeszcie już
niema, lecz okupują, czyli zajmują oni
ogromną część Węgier swemi wojskami.
Zrujnowało to wojsko Węgry w wyso
kim stopniu. Lecz Węgrzy, to naród mo
ralnie zdrowy i wytrwały. Pomimo, tylu
nieszczęść na duchu nie upadają i, jak
nadchodzą ostatnie wiadomości, szykują
się nawet do wypędzenia Czechów, któ
rzy zagrabili im północną część państwa,
przez Słowaków zaludniona.
Gdzież leży źródło tej moralnej siły
narodu węgierskiego, że pomimo tylu
nieszczęść, ze wszech stron na niego się
walących, nie tylko na duchu nie upadł,
lecz z gruzów odbudowywa na nowo, swą
piękną ojczyznę? — Oto pytanie, na któ
re odpowiedzieć należy. Odpowiedź kró
tka. Źródło tej siły leży w chłopie w ę
gierskim. Jego świadomość narodowa
była zawsze bardzo duża. Tym nie mniej
jednak chłop węgierski nie odgrywał
przed wojną wielkiej roli politycznej.
Prawo wyborcze do Sejmu węgierskiego
było tak ułożone, że dostawała się tam
tylko magnateria, szlachtą, bogate mie
szczaństwo, chłop zaś nie wiele tam. miał
do gadania. Dopiero teraz, gdy całe W ę
gry znalazły się prawie na dnie przepa
ści, patriotyczny chłop węgierski ruszył
na ratunek ojczyzny. A że wszędzie na
całym świecie lud obecnie przychodzi do
władzy, więc i chłop węgierski począł
się gorączkowo organizować w W ęgier
skim Stronnictwie Ludowym. Ruch łu-
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dowy na Węgrzech istnieje już oddawna.
Na czele jego stoi p. Stefan Szabó z Nagyatad, chłop-samouk, człowiek o bar
dzo1 szerokim- umyśle politycznym i go
spodarczym. Od szeregu lat jest on po
słem -do sejmu węgierskiego i dwukrotnie
był już ministirem. W świeżo właśnie
utworzonym rządzie węgierskim objął
urząd ministra aprowizacji, to jest naj
trudniejszy i najważniejszy., jaki obecnie
istnieje. Stefan Szabó z Nagyatad jest
wielkim i szczerym przyjacielem Pola
ków. W czasie wojny kilkakrotnie prze
mawiał w obronie Polski, między innemi
w grudniu 1915 r„ kiedy Niemcy i Austria,
a z nimi i W ęgry stały u szczytu potęgi,
Stefan Szabó wygłosił wsejmie węgierskim
mowę, w której wyraźnie powiedział, że
„naród węgierski powinien popierać słu
szne żądania i pretensje narodu polskiego
przy zawarciu pokoju. Nigdy bowiem
w swoim życiu nie słyszałem wśród ludu
ani słowa przeciw narodowi polskiemu,
lecz za to bardzo często oświadczczenia,
stwierdzające miłość 5 przyjaźń wobec na
rodu polskiego4*. Tak mówił węgierski
polityk ludowy, kiedy W ęgry były
u szczytu potęgi, a Polska w .nieszczę
ściu i poniewierce. Były to więc słowa
szczere i z głębi serca płynące, podykto
wane prawdziwą i niekłamaną przyjaźnią
dla- Polski. Przy Stefanie Szabó z Na
gyatad skupia- się olbrzymia większość
węgierskiego włościaństwa, a jednym
z głównych członków stronnictwa jest
obok niego p. Hazai. świetnie językiem
polskim władający, gdyż przed laty z Pol
ski wyemigrował, osiedlił -się na W ę
grzech'! przyjął tami -obywatelstwo wę
gierskie. Pan Hazai jest obywatelem ho
norowym aż 21 gmin, przy formowaniu
ostatniego rządu węgierskiego ofiarowa
no mu u-rząd ministra- rolnictwa, ale go
nie przyjął. Obok -tych dwóch przywód
ców jest jeszcze p. Meyer, obecny -sekre
tarz stanu, czyli wiceminister w minister
stwie rolnictwa.
Jak u nas w Polsce na-s-i obszarnicy
i i-ch poplecznicy starają się rozbić ruch
ludowy na kilka partji -i partyjek wzajem
się zwalczających, tak kubek w kubek to
samo dzieje się i n-a Węgrzech. Celem
zniszczenia- lub osłabienia wpływu Wę
gierskiego Stronnictwa Ludowego- oraz
jego przywódcy Stefana Szabó z Nagya
tad, wyszukał były -prezydent węgier
skich ministrów Friedrich innego Stefana
Szabó z Sókóropatka, również włościa
nina, który wprawdzie nigdy poprzednio
nie zajmował się po-lijtyką, api lnie był
posłem, lecz przy pomocy i poparciu rzą
du stw orzył nowe -stronnictwo ludowe-.
Wynikł wiskutek tego wśród ludu wę
gierskiego zamęt, bo naraz okazało się,
że jest na Węgrzech -dwóch przywódców
ludowych jednego i tego samego imienia
i n-azwiska, wzajemnie się zwalczających.
Nie mogli się więc ludzie połapać, kogo
się trzymać. Na szczęście iedna-k zw y
ciężył z-drowy rozum chłopski. Szabó
z Sókóropatka szedł na pasku Friedri
cha zaledwie kilka tygodni, a ponieważ
program jednego i drugiego stronnictwa
ma najzupełniej te same cele polityczne
i społeczne, to jest przedewszystk-iem re
formę rolną oraz uporządkowanie wew
nętrznej administracji i gospodarki, po
rozumieli się więc ze sobą obaj Szabówie i ich stronnictwa, i do wyborów oraz
też w sejmie pójdą razem. Stefan. Szabó
z Sókóropatka objął w nowym rządzie
węgierskim urząd ministra małych rolni
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ków (takiego ministerstwa w polskim
rządzie niema), to też znawcy węgier
skiego życia politycznego- oceniają -ilość
mandatów' poselskich, które zdobędzie
Zjednoczone Węgierskie Stronnictwo
Ludowe przy no-wych wyborach do Sej
mu Węgierskiego, jakie- w tych dniach się
odbędą, na 150. A więc będzie to najpo
tężniejsze stronnictwo w sejmie węgier
skim. Ponieważ zaś przywódcy jego
są zdecydowanymi -i wypróbowanymi
przyjaciółmi narodu polskiego, a i wśród
całego ludu węgierskiego istnieje stara
i zakorzeniona sympatja dla Polski, wiec
byłoby wskazanem porozumieć się z lu
dowcami węgierskimi, zawrzeć z nimi
sojusz, a co po zatem, idzie i sojusz p o 
między obu narodami. Ludowcy węgier
scy tak dalece interesują się polskim ru
chem ludowym, że nawet przystąpili "do
przetłomacznia znanej książeczki Piotra
Leli wy (posła Jana Dąbskiego) „Czego
chcą ludowcy?11 na język węgierski. Nic
nas z Węgrami nie dzieli, -natomiast wszy
stko nas łączy. O-ni potrzebują n-aszej na
fty i naszego węgla, natomiast m-o-gą -dać
nam w zamian swoja przepyszną pszenicę
wino węgierskie i inne produkty swego
bogatego kraju. Na takim porozumieniu
obydwa -narody, polski i węgierski tylko
zyskać mogą.
Henryk Wyrzykowski.

Wiersz przedwcześnie zgasłego poety-żołnierza
Józefa Mączki, ułożony akurat przed 5-ciu laty,
kiedy druga brygada Legjonów Polskich, prze
chodziła ciężkie boje w górach Karpackich.
Wiersz ten i teraz nic na czasie nie stracił. Jak
przed laty pięciu, tak i obecnie żołnierz polski
sp ęd za noc wigilijną, na froncie, hen daleko na
rubieżach Polski.

Wigilja, — drzewko — stół — opłatki.
Wierzcie mi... wielka to godzina!
My — dzieci jednej, wielkiej Matki,
Wielka żołnierska dziś rodzina.
Gdy tu opłatek wraz spożywa,
Wierzcie mi — chwila... osobliwa...
W Polsce! o jakżeż cudną bywa
Ta noc, w królewskiej śniegów szacie...
Tam każde serce śpiewa w chacie
Pieśń, co w krąg echem się rozchodzi,
Wieszcząc radosne: Bóg się rodzi.
W Polsce!.. Dalekie — dawne czasy...
Zda się... latami przegrodzone...
Prześliśmy góry, rzeki, lasy,
Pola
krwią żyźnie zaroszone...
By wreszcie, głosy stęsknionemi,
Dziś kolendowac... w obcej ziemi!
Precz smutek z czoła! Nam dziś trzeba
Hartu! Stalowej ducha mocy!
Wiary — w przewodnią gwiazdę z nieba,
Co ma nas wieść — wśród ciemnej nocy
Pomiędzy gromy armatniemi
Do Betlejemu — Polskiej ziemi!
Więc: Sursum Corda! w górę czoła!
Toast tu wzniesiem, o druhowie! —
Lecz pijcie — sercem — dookoła —
Bo piję.- szabli polskiej zdrowie!
Za naszych piersi harde męstwo!
Za bój o wolność! Za zwycięztwo!
Na śmierć tyranom — i na zgubę
Krwawemu Polski Herodowi!
By rwać niewoli więzy grube,
My jutro na śmierć iść gotowi!
Więc skrzepmyż dzisiaj serca nasze
Komendancie! W ręce Wasze!

Józef Mączka.
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L IS T Y .
Od- ks. Jana Kasińskiego, pro
boszcza parafji Grzegorzew, otrzy
mujemy poniższy list z prośba o- wy
drukowanie. Istnieje stara rzymska
zasada: „audiatur et altera pars11, co
po polsku znaczy, że wysłuchać na
leży i -drugą stronę. Otóż w myśl tej
zasady, oraz, by zachować zupełna
ez-sti onnosć, list ks. Kasińskiego po
niżej drukujemy, choć uważamy, że
ludzie którzy urządzali ową fanto
wą Joterję. me mogą przecież ponosić
odpowiedzialności za to, że ktoś prze
brał miarkę i po. pijanemu wywołał
awanturę i bójkę.
”Qazecie Ludowej11 Nr. 44/45 z dn
23 listopada r. b. wyczytałem artykuł wyiTn-r n r V przeciwko mnie, proboszczowi
P . Grzegorzew, jakobym niesienie po! '• ? laskil > woiska Polskiego nazwal „łajdactwem .
... r ^ zecz s*9 tak miała: Straż ogniowa
a- Grzegorzewie urządziła fantową loterię
na remizę na tej loterii miały miejsce pijatyka i bojki, to też w niedzielę z ambo
ny skarciłem te wybryki. A ponieważ zaiaz w następna niedzielę chcieli znów
urządzić fantową 1-oterję na Śląsk, więc
zaleciłem im, żeby lepiej składali'dobro
wolne onary na ręce osób upoważnionych
W ™ S e
do pijaństwa i łajdactwa, tern bardziej że
P.. poseł Mrozewski. będąc w Grzegorze
wie na wiecu, wybrał Komitet do niesie
ma pomocy nieszczęśliwym Ślązakom
Z dobrowolnych ofiar'zebrano w sa
mych tylko wioskach, bez Grzegorzewa
6/0 mk i 2o rs„ które to pieniądze zosta
ły odesłane na ręce p. posła Mrożewsk e
KO ! złozone w Banku na -powyższy cel
a- kwit bankowy i podziękowanie ofiaro
cSaT
P' P°Seł Mr'°Żewski Hstownta
Ks. Jan Kasiński,

Skutki sprawy aprowizacy|na|.
Z Woli Zalężnej pod Opocznem, ziemi Ra
domskiej.
■Po rozłożeniu kontyngentu przez ra
dy gm-inne chłopi -fhętni-e zb-oże obstawiali
Pierwszą ratę -odstawili zaraz, a druga
zaczęli, aż i tu spada nowy- -dodatek wv
■znaczony przez referenta aprowizacyine
go. Chłopi pogodzili się jednak z losem
i mówią, że trudno, przecież -dla woiska
trzeba i rozpoczęli odstawiać, -ale co o-d
wożą jeden dodatek, to mają drugi do
drugim i trzeci, — okazuje się, że te do
datki kontyngentowe będą bez końca Do
wiedziano sfę, że ostatni dodatek był na"
łożony przez u-rzędńfka aprowizącyjn-ezo
który jeździł z żołnierzami za kontyngen
tem i kto mu dał parę jajek, lub masła te
mu kontyngent zmniejszał, lub onłktam
zdejmował, a był t-o-młody chłopak
W Woli Zależnej na takie m y d ł k i
chłop, się oburzyli1 , .przestali odstawiać
zb-oze do składu -rządowego. Przysyłają
wrrną 1 ° to ŻOlfnie rz e ' usadawiają się u- Wincentego Piekarski ego. go5ze,scicmorgowego, żądając dla
siebie śnia-dan, obiadów- i wieczerzy mięsnyc . Chłopa /na to nie stać, żeby im wy
stawiał- porcyje mięsne, i wszczęła się
awantura. Wzięli- gospodarza -i -prowadzą
do aresztu w Opocznie. Spotyka fileto
urzędnik na rynku i radzi żołnierzom, że-
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by odstawili owego gospodarza do gminy
i tam osadzili w1areszcie. Żołnierze posłu
szni rozkazom owego urzędnika, a nie
znając swych obowiązków, zawrócili
z powrotem do wsi Wola Zalężna i za
mówili u sołtysa podwodę, by odwieźć
więźnia do aresztu gminnego. Postano
wili jeszcze aresztować syna Piekarskie
go i pozakładali ostre naboje- Gdy go nie
znaleźli, wrócili ido mieszkania. Wyjmując
naboje, 'wypalił przez nieostrożność jeden
z żołnierzy, kładąc trupem na miejscu
drugiego żołnierza. Witedy dopiero skoń
czyli awanturę o mięsne porcje, a nakaza
na pod woda przydała się, bo odwiozła
zabitego żołnierza do trupiarni szpitalnej
w Opocznie. Oto przykład, ja Pan Bóg
karze swawolników.
Stanisław Jura
z Opoczyńskiego1.
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M om ości telegraficzne.
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cono uwagę na to, że Czesi coraz częściej
i coraz usilniej uprawiają szpiegostiwo
w Polsce. Mianowicie wysyłają oficerów
Z FRONTÓW BOJOWYCH.
przebranych po cywilnemu z-a- kupców do
Front iitewsko-białoruski. Bolszewicy Polski nibyto w sprawach handlowych,
próbowali sforsować, czyli przejść przez a w rzeczywistości na prześpiegi. Przed
rzekę Dźwinę niedaleko od Połocka. Pró kilku dniami bawił podobno w Krakowie
ba ta niiendała im się, gdyż piechota na
-pewien wysoki oficer sztabowy czeski,
sza śmiałym wypadem zajęła miejsco Iprzebrany po’ cywilnemu.
wość Kamień, biorąc jeńców i wielką — Co powiedział prezydent Masaryk
zdobycz wojenną. Wogóle cala taktyka o polityce czeskiej. U prezydenta repu
bolszewików na tamtym froncie -polega bliki Cz-eisiko-SiOwdckiej odbyła się tajna
na ciągłych niespodziewanych napadach. narada, ma której Masaryk przedstawił
obecne położenie polityczne Czech. Spe
Front Wołyński. Spokój.
— Rokowania z Niemcami w Paryżu. Od cjał,niie podkreślał on w swym przemó
tygodnia toczą siię w Paryżu ponowne wieniu, że cała dotychczasowa p-olityka
rokowania między Koalicją, a Niemcami czeska, dążąca do stworzenia przymierza
w! sprawie ratyfikacji, czyli zatwierdze łub związku pomiędzy Czechami, Słow a
nia traktatu pokojowego. Niemcy w osta kami, Rusinami i południowymi Słowia
tnich czasach strasznie shardziel-i. Poczu nami', zupełnie się nie udała. Stanowczy
li'
się bowiem znów na siłach. Najbar sprzeciw w tej sprawie wyszedł ze strony
Z Kozienic ziemi Radomskiej.
dziej umacnia Niemców nieład i niepo Polski i Jugosławii, czyli Pań-s-twa Połu
lak bardzo mieizaradni są nasi chłopi rządek, jaki u nas się rozpanoszył, bo dniowo- Słowiańskiego. Radził wiięc pre
i jak bardzo z powodu tej niezaradności już przez to samo mniej -nas się obawiają. zydent Masaryk, by Czesi szukali d\a
cierpią, świadczy sprawa sądowa, jaka Następnie Niemcy wzięli się w kupę, swego państwa oparcia w Aus/trji
miała miejsce w tutejszym sądzie. Fran wszystkie fabryki są czynne i'z- wytęże i w Niemczech.
ciszek Sot bezrolny dzierżawca ze wsi niem wszystkich sił pracują
Dla Polakó'w jest -to wiadomość bardzo
9 god-zin
Stoki gm. Jedlnia oskarżył przed zarzą -na dobę. U nas inaczej; robotnika do pra ważna, bo w przyszłości1 będziemy już
dem leśnym jednego z leśników Jana Ja- cy1 nie można dostać,
każdy wioli napewno wiedzieli, że musimy- -się Cze
szewskiego o potajemną sprzedaż drzewa brać jaką taką zapomogę i n-ic nie1robić. chów b-ardlzo wystrzegać i że na żadne
z lasów rządowych.
Wszystko1 to Niemców -tak rozzuchwali słoiwjiańsk-ie braterstwo z 'Czechami nie
Sprawa oparła się obecnie o sąd, któ ło, że zaczęli wykręcać s.ię od ratyfikacji, możemy -liczyć.
•
;
ry Sota skazał na areszt. Nie zaszkodzi czyli 'zatwierdzenia traktatu. Jednak Ko
—
Co
słychać
w
bolszzewickiej
Rosji?
łoby jednakże, gdyby Ministerstwo R ol alicja _wyraźnie Nicm-com -powiedziała,
Osoby
przybyłe
z
Moskwy
opowiadają,
nictwa i Dóbr Państwowych baczniej że tu żartów nie ma i albo sprawę pokoju
wgłądnęło w gospodarkę Radomskiej ostatecznie zatwierdzą, albo marszałek że położenie ludności szczególnie po- mia
Dyrekcji Dóbr Państwowych, skąd do Fosiz pomaszeruje naprzód z całą Koali stach jest wprost straszne. Głód i nędza
przechodzi w szelkie pojęcie. Szczególnie
chodziły nas już skargi.
cyjną armją dd Niemiec.
przy-kro daj-e s
odczuwać brak opału
—
Wydalanie
niemieckich
urzędników
po
miastach,
g
4y&
chłopi nie chcą dowo
Z gm. Komarów pow. Tomaszewskiego.
przez Francuzów- Francuski gubernator zić drzewa.
J^zą<d' chciał zmobilizować
N^ech będzie pochwalony Jezus zagfębiia Sa-ary, prowincji, która dzięki wszystkich r ^botaników do pracy w raChrystus! Jestem stałym' czytelnikiem traktatowi pokojowemu przeszła poid za brykach, b’ y uruchomić jprzemysł. Nie
„Gazety Ludowiej". Tak mocno lubię czy rząd Francji, rozkazał wydalić wszystkich udało się F 0'jednak. gdyż wywołało' bunty
tać gazety i książki, że Jak mi się popa- urzędników niemieckich, jacy tam' jesz wśród rc ^ m ik ó w .
dinie jaka w- ręce, to nie mogę jej położyć cze -pozostali -i zastąpić -ich francuskimi.
Post
bolszewików na Syberji. Kołnie ipr-zeczytawszy. Niestety, nie dostaję — O wydanie Wilhelma. Podczas ipoibyregularnie „Gaize-ty Ludowej" na każdą tu Klemanso u Loj-d-a Dżo-rdża w Londy czak 4vóvv się cofa. Nadchodzą wiado
p0 le-statn-iiej klęsce Kołczak
niedzielę.
nie' miar-adizian-o się również nad procesem mość
W naszych stronach jest sporo ro- Wilhelma. Postanawiano’ wysłać wspól z™ ^SSOny coraz bardziej cofać się na
d!z.in, co dopiero w zeszłym- roku, łub na ną notę koalicji do rządu holenderskiego w” jtóhód ; ostatnio rozpoczął ewakuację,
r azyli opróżnienie Tomska, inaczej mówiąc
wet niedawno wróciły z Rosji. Panuje z żądan-iem wydania Wilhelma.
boiszewiicy zajęli już potowę Syberji.
u tych ludzi straszna bieda i nędza; Na
— Niemcy chcą kunić od Czechów parę
— Nowe klęski Denikina. Po* wiadomo
przykład iwy wróciliśmy zeszłego roku gmin. Na1 posiedzeń,iu sejmu czeskie?
ściach o ponownym zajęciu Kijowa przez
w listopadzie, bez grosza przy duszy, zapytywano czeskiegó- ipirezyden-t-a ml
bolszewików nadchodzą wiadomości, że
gdyż wszystkie pieniądze zużyliśmy na strów Tuszara, czy to prawda, że N'
posunęli się oni znów znacznie naprzód,
opłacenie za kolej i za żywność. Budynki cy -ofiarowali Czechom 2 mi-lj-ardy,
nasze zastaliśmy po powrocie rozebrane, dwa tysiące miljonów marek za o
/czyli zajmując mi-asta Charków i Czugujew.
a na polu trawia porośnięta i sucho tak, żę nie kilku pogranicznych wtios- <dstąpie- Zwłaszcza zajęcie Charkowa jest dla Deze 6 koni potrzeba było-, żeby ją poorać. ■dnlcnych przez Niemców. "
za'łu- mlikln-a wysoce niekorzystne, gdyż jest to
Lecz ani koni, aimi pieniędzy na komie nie' powiedział, iiż nie jest to pra^ Pdszar od1- wiażny 'węzeł kolejowy, gdzie krzyżują
było. By więc pieniędzy pożyczyć, trza
się ważne linje kolejowe.
Znając jednak chciwość .
było 2 morgi gruntu zastawić na 2 lata. pieniądze, przypu-szcziamy ?. czeską na — Rozłam w kościele prawosławnym.
Za te pieniądze kupiliśmy jednego małe to j-est bardzo' pra-wdop1r , , z -e w szystko W Penzie w Roisjii odbył się liczny kon
jidoiłj'
go ślepego konia. Całe 16-sto morgowe
gres duchowieństwa
prawosławnego
gospodarstwo trudno było jednym takim — Czesi organizują RUs?r
i wiernych, mający za zadanie roztrzyPolsce.
Z
Gieszym.‘ów
przeciw
koniem' uprawić, a prz-ytem i zboża nie
gnięeie sprawy utworzenia nowego wol
było; Więc na wiosnę zasieiiśmy korzec mości, że Czesi w dałs7vr chodzą wiiado- nego kościoła rosyjskiego, na którego
/ n ciągu werbujęczmienia, pół korca ow sa i zasadziliśmy ją Rusinów, poiw
czele ma stanąć patriarcha Tichon. Jest
2 korce kartofli, i żywimy się teraz Chle syjskitej do s ł u ^ y w t , ; ch z nii’ewoli ro- to początek rozłamu w kościele prawo
k-tóre
sarni
'w
Czechach
Rusińskich,
bem jęczmiennym' i kartoflami. A na tę
organizują, a kto- sławnym. Tichon chce uznać dekret, czyli
zimę obsieliśmy mało. Kupiliśmy 3 kor re przeznaczione SQ d
rozporządzenie rządu bolszewickiego, na
■ ° walki ' P o lsU
ce żyta, a zdążyliśmy -zasiać tylko1 pół — Mobilizacja na
v Węgrzech, Węgrzy kazujące rozdział kościoła od państwa,
tora, gdyż mróz wcześnie chwycił, szykują się do now
ej wojny. Z Buda- czylii inaczej mówiąc, kościół nie jest już
a -i śnieg spadł. Kartofli1 wszystkich ró Pesztu, stolicy We
w Rosji; bolszewickiej instytucją rządo
wnież nie zdążyliśmy wykopać.
być. tam ogłoszone W
donoszą, ze ma
wą,
lecz czysto prywatną.
1 m o b ta c ja wszystTak to wygląda tu u nas wszystkch, kich mężczyzn ar'
—
Nowe
wiadomości o zajęciu Kijowa.
J 23 dio 40 roku życiacośmy przymusem przez Moskala w ypę Mobilizaoja ta m-r
Znów
nadchodzą
wiadomości, że bolsze
granic
węgiersk"
1
na
oelu
zabezpieczenie
dzeni, męczyli się w Rosji, a teraz |po po
J'cb od lstr0,nY Czech, co wicy po riaiz już niewiadomo który ponr
wrocie na nowo od początku dorabiać właściwie znać
wej wojny z <
jZY szykowanie się do no- winiie zajęli1 Kijów. Pewmię za parę '
się musimy.
nadejdą inne wiadomości od Denikina
Józef Czapla
Czescy <
Czechami.
i
znów
odebrał bolszewikom to nieszcz
ze wsi Wolicy Sniaityckiej.
Polski na pr
jficerowie przyjeżdżają do
)
zeszpiegi. W Krakowie zwró miasto.

— Położenie polityczne całego świata
jest nadal groźne. Angielski prezydent
ministrów Lojd Dżordż wygłosił w mie
ście Manczesterz-e mowę, w której
oświadczył, że położenie wlszystkich
państw jest nadal bardzo groźne. We
wnętrznie walki w Ameryce są odstra
szającym przykładem dla Anglji i; Francji.
— Ameryka robi naprzekór Anglji. Z W a
szyngton'!!. stolicy Stanów Zjednoczonych
Ameryki Północnej donoszą, że komisja
dla spraw zagranicznych, skłania się do
ustanowiienia nowego stanowiska1 posła
przy republice Irlandzkiej, co właściwie
równa się uznaniu niepodległości Irlandji.
Jest to w każdym razie krok dla Anglji
wysoce niemiły, gdyż Irlandja obecnie od
fat kilkuset należy do Anglji i pomimo
kilkakrotnych powstań niepodległości
zdobyć sobie nic może.
— Anglja w krajach Bałtyckich. Orga
nizacja wojska litewskiego pod kiero
wnictwem oficerów angielskich poczyni
ła znaczne postępy. Również angielski
oficer objął komendę nad lotniskami li
tewskimi. Niemieckich lotników, którzy
dotychczas służyli w wojsku litewskim,
wysłano z powrotem do faterlandu. Po
lityka angielska doprowadziła do tego, że
łotysze i litwini porozumieli się z sobą
i jeżeli Niemcy ne opuszczą Litwy w naj
krótszym czasie, to izostaną wyrzuceni
przez wojska litewskie i łotewskie razem.
— Aeroplan z Londynu do Warszawy.
Z Londynu z Anglji odleciał samolot
z 5-ciu pasażerami do, W arszawy. Sa
molot ma wyznaczoną drogę przez Niem
cy na Berlin, gdzie ma się zatrzymać
i stamtąd dopiero (poleci do W arszawy.
— Francja zbroi się. Rząd francuski ma
przedłożyć parlamentowi, czyli sejmowi
francuskiemu do uchwalenia ustawę
o podniesieniu uzbrojenia wojskowego
Francji. W ciągu kilku najbliższych lat
'przewidywane jest znaczne powiększenie
floty napowietrznej, to jest wybudowa
nie dużej ilości nowych aeroplanów, oraz
zwiększenia' ilości tanków, czyli: jak po
polsku mówią — czołgów, jak również
rozbudowanie i wzmocnienie wszystkich
fortec pogranicznych.
— Drobna własność rolna we Francji.
Gazety francuskie donoszą, że we Francji
dokonywa się obecnie prawdziwa poko
jow a rewolucja1 w rolnictwie. W szystko
co do tychczas było jeszcze nie rozparce
lowane, z ogromnym pośpiechem parce
lują. nawet większe włościańskie gospo
darstwa, sami właściciele parcelują, żeby
móc lepiej i korzystniej pracować na
mniejszym kawałku roli.
Jakżeż wyglądają wobec tych wia
domości ci, co to szaty rozdzierają w oba
wie przed wygłodzeniem miast i upad
kiem rolnictwa.
— Głód w Austrji. I)o jakiego stopnia
doszła nędza i głód w Austrji świadczy
to, że aż Argentyna, republika leżąca
w południowej Ameryce, przychodzi jej
z pomocą żywnościową.
— Walki Chińczyków z Japończykami.
Donoszą, że na Dalekim Wschodzie sze
rzą się walki między powstańcami Chiń
skimi i Japończykami. Japończycy na Da
lekim Wschodzie zajęli całą kolej Sybe
ryjską prawie że do połowy i rządzą tam
jak u siebie; również i w sąsiednich pro
wincjach chińskich usadowili się jak
u siebie w domu. Japończyków jest kil
ka razy mniej niż Chińczyków, dzięki
temu jednak, że mają wspaniale zorga

nizowane państwo na modłę europejską,
uczciwych urzędników i: dobre Wojsko,
trzęsą całymi Chinami: i Syberją, a na
w et wchodzą w paradę Stanom Zjedno
czonym w Ameryce, choć tamte leżą po
drugiej stronic oceanu (morza) Spokoj
nego.
— Burze morskie. W całej północnej czę
ści oceanu Atlantyckiego, (wielkie mo
rze, leżące między Europą i Ameryką)
szaleją od tygodnia straszne burze. Do
tychczas nie słychać, co się stało z 15
wielkimi okrętami, na których znajdowa
ło się 20 tysięcy podróżnych, a wyjecha
ły akurat przed burzą w podróż.
— Na Górnym Śląsku. Wszędzie na posiedzeniech nowowybranych rad gmin
nych, gdzie tylko są radni Polacy, .sami
radni wprowadzają do obrad język pol
ski, który już od setek lat został stamtąd
przez Niemców wyrugowany. Polacy,
jak wiadomo, odnieśli przy świeżo odby
tych tam wyborach do rad gminnych wal
ne zwycięstwo nad Niemcami. W Zabrzu
utworzył się Związek nauczycieli ludo
wych górnośląskich, który postawił sobie
za zadanie doskonalić się w języku pol
skim, aby móc udzielać nauki w polskich
szkołach.
i

Z KRAJU.
— Ostrożnie z sacharyną. Policja w ykry
ła w Krakowie tajną fabrykę sacharyny.
Zabrano kilkadziesiąt kilogramów goto
wej sacharyny, lecz w pastylkach, jakie
tam wyrabiano było zaledwie 10% (dzie
sięć procent), czyli dziesiąta część czy
stej sacharyny, zaś pozostałe 90% (90
procent) części składowych była prze
ważnie soda.

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 odżywianie 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
E P IL E P S IN - S P S E S S

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 E P ! L E P S I N * S P I E S S
żądać należy we wszystkich aptekach
i składach aptecznych.—Szczegółowy spo
sób użycia przv kaźdem oryginalnem opa
kowaniu.— Żądać szczegółowych broszur.

Najprostszy, wypróbowany sposób
pozbycia się bólów, wywołanych gośćciem, reumatyzmem, podagrą, nerwobó
lami ,ischias, postrzałem, darciem, łub
łamaniem, katarem, zapaleniami, hiszpan
ką i t. d.
®’e7ze
kawałek Rheumonu, zwil
ża alkoholem i przykłada na bolące miej
sce. Rheumon wywołuje samoistnie ma
saż i usuwa najdotliwsze bóle W ca
łym swiecie użyta ze skutkiem niezawo
dnym metoda. Rheumon otrzymać mo
żna w każdej aptece i składzie.'
Skład: apteka Barcza, Marszałkowska 94.

Nad czym obradował
Sejm.
W czwartek d. 18 grudnia odbyto się
pierwsze po utworzeniu nowego rządu
posiedzenie Sejmu- Marszałek otwierając
posiedzenie przedstawił Sejmowi nowych
ministrów i wygłosił krótkie przemówie
nie pożegnalne dla ustępującego prezyden
ta ministrów Ignacego Paderewskiego,
po-czem udzielił głosu nowemu prezyden
tów'] ministrów p; Leopoldowi Skulskie
mu, który odczytał program nowego rzą
du. Bardzo dobrze zrobił p. Skulski, że
rno^yy tej z pamięci nie wygłaszał, gdyż
mówiąc z pamięci, mógłby był bardzo ła
two coś opuścić, a tak wszystko dokład
nie było wyluszczone. do- czego dąży no
wy rząd i co chce przeprowadzić. Pro
gram ten jest niesłychanie szeroki. By
go urzeczywistnić w całości, trzeba bę
dzie na to ze 20 łat; ale to nic dziwnego,
gdyż mamy tak wielkie potrzeby i takie
niedomagania w całej Polsce, spowodo
wane tą straszną wojną, że trudno jest po
wiedzieć, która rzecz jest ważniejsza,
a która mniej ważna. Z góry więc należy
być przekonanym, że dobrze będzie, je
żeli nowy- rząd w ciągu swego urzędowa
nia -choć 10-tą część tych wszystkich po
trzeb załatwi, bo w żadnym państwie -no
woczesnym nie było jeszcze takiego rzą
du, któryby w całości, albo bez zmian po- '
szczególnych ministrów urzędował przez
20 łat.
Program nowego rządu z braku miej
sca podamy dopiero w następnym nume
rze.
Następnie Sejm uchwalił ustawę
o 'ośmiogodzinnym d-niu roboczym i przy
musowym: odpoczynku w niedzielę.
Przeciwko przymusowem świętowa
niu niedzieli ostro protesowalii posłowie
żydowscy, którzy żądali, by wolno było
żydom handlować w niedzielę.
Prócz tego uchwali! Sejm na tym po
siedzeniu ustawę o placach nauczycieli
ludowych i przyjął rezolucję, by wypła
cono nauczycielom za 1919 r-^dodatkowo
jednomiesięczną pensję. Obok tych ustaw
uchwalono jeszcze kilka innych, odnoszą
cych się tylko do byłego zaboru niemiec
kiego i austriackiego.

Ks. Biskup Bandurski
między czwartakami
czno i sprawnie, jak w dobrze zagospoda
rowanej społeczności, gdzie każdy wie
jaki ma zakres roboty. Gospodarzy tam
stary czwartak Kapitan Jażdżyński pod
czujnym okiem twórcy czwartego pułku
gen- Roji. Dla tego praca wre. Nie tylko
nie oszczędza się sił na wyćwiczenie sil
nego, wiernego żołnierza, co wie jak sta
nąć w bojowym ordynku, lecz także zwra
ca się baczną uw-agę na duchową stronę
tego bezsprzecznie najzdrowszego skład
nika -narodu, jakim jest chłop w Polsce
z którego winien wyrosnąć świadomy
własnych i państwowych celów chłop
obywatel. To też dzięki wrodzonej inicia
tywie i zapobiegliwości generała Roli
i Kap. Jażdżyńskiego powstała uczelnia
i scena żołnierska, gdzie w wolnwch
chwilach popołudniowych i wieczornych
będzie Się rozbudzało duch-a X d 2
wego,
wykuwało
silne
charaktery,
stwarzało nowy typ chłopa, co umie
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być sobą, czujny na wszystko. Na to wła
śnie święto poświęcenia domu żołnierskie
go zaproszono ks. biskupa Bandurskiego.
Witano go jak wielkiego, dostojnego ge
nerała i Ojca zarazem z należnymi hono
rami wojskowymi, z myślą i gorącem ser
cem. choć zjechał do nas cichy i skromny,
jak żołnierz z długiej tułaczki.
Garnę się myślą do tych chwil chmur
nych r. 1916., kiedy żołnierzowi pplskiemu
nie śniły się sny o potędze, a myśli śmiel
sze wyrywały się z głębin własnych ist
nień i rozszalałe w bezsilnej męce, nie mo
gły się w mściwej walce uciszyć,—w onej
to chwili zjawia się On złotousty w oko
pach pod Optową w „Rojowśkiem Osie
dlu", by umocnić żołnierzyków, co w twa
rdej, owocnej męce, czynem i myślą prze
wodnią szli naprzód, a sił rnożeby im bra
kło, więc zapala do walki, kruszy wdzie
rającą się niemoc. Jeden z pośród tylu
duchownych w Polsce, bez względu na
następstwa polityczne, bierze w opiekę
żolnierza-obywatelu, czy relutona.
Wówczas to już wyczuliśmy duszę
i serce wielkiego patriotyTak i dziś, gdy czwarty pułk znów peł
ni straż, lecz już tylko nad utrwaleniem
granic Ojczyzny, z tern większym zapałem
i sercem wita Go, a z czwartym pułkiem
witają Go wszyscy żołnierze Rzeczypo
spolitej Polskiej, którzy chowają przyka
zania i wskazanie miłości i idei czynu.
A chociaż nie przybył ks. Biskup Bandurski w charakterze Biskupa Wojsk Pol
skich, to jednak trzeba podkreślić, że wła
snym ukochaniem idei, jasną myślą i czy
nem' twórczym posiadł serca żołnierzy,
stworzył prawdziwą i wierną mu parafię,
jaką jest dzisiaj Wojsko Polskie.
Uczestnik.
W celu nabycia 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.

Parę podań o jabłkach i orzechach.
W mroki długiej i posępnej zimy naszej.
Święta Bożego* Narodzenia blask, ciepło
i wesele wnoszą.' W każdym niemal do
mu rozlega się radosny gwar dziecięcych
głosików, wszędzie witają nas rozjaśnione
twarze, od progu już dochodzi zapach,
który przypomina nasze bory sosnowe,
żywica pachnie choinka, nawet w zimie
nie tracąca, zieleni. Ileż to z nią łączy się
wspomnień ż lat dziecinnych.
Za dawnych lat nie znano jeszcze ró
żnych kosztownych błyskotek, któremi
teraz bogaci ludzie obwieszają choinkę.
Głównym jej przystrojeni były czerwone
jabłka i pozłacane orzechy. Do jabłek
i orzechów przywiązane jest wiele cieka
wych podań.
W starożytnej Grecji, 2 i pół tysiąca lat
temu, orzechy poświęcone były bcżkowi
Dyonizosowi, a w starożytnym Rzymie
Jowiszowi, bo było to jeszcze przed naro
dzeniem Jezusa Chrystusa i kraje te były
jeszcze całkiem pogańskie. Żadne zaślu
biny nie mogły się odbyć w starożytnej
Grecji bez orzechów. Rozdawano je goś
ciom w chwili, kiedy oblubienica przestępowała próg małżeńskiej komnaty.
Do Polski sprowadził je z Włoch świę
ty Jacek Odrowąż, stąd też włoskiemi zo

stały nazwane. W niektórych okolicach
lud wiejski do dziś nazywa je „jackami".
Orzechy laskowe również były cenione.
Istniało podanie, że w leszczynę nigdy
piorun nie uderzy, stąd też każdy udający
się na poszukiwanie skarbów, albo tajem
niczych źródeł w głębi ziemi ukrytych,
powinien był zabierać z sobą pręt leszczy
nowy.
Jednakże wśród wszystkich owoców
największymi ulubieńcami ludzi były ja
błka i najwięcej podań je otacza. Jabłko,
jak mówi biblja, stało się poniekąd przy
czyną upadku człowieka. Ewa, skuszona
przez węża, zerwała jabłko z drzewa wia
domości dobrego i złego-, sama zjadła i da
la Adamowi. Starożytni Grecy mniemali,
że zostało ono stworzone przez bożka
Dyonizosa, który podarował je bogini Afrodycie na znak miłości. Od tego czasu,
jabłko staje się symbolem ,czyli oznaką
miłości.
W starożytnych podaniach germań
skich, czyli niemieckich istnieje baśń o zło
tych jabłkach, zapewniających bogom
wieczna młodość, piękność i nieśmiertel
ność; strzegła ich bogini Iduna. porwana
przez olbrzyma Tiassi. Według tychże
podań bohaterowie germańscy otrzymy
wali po śmierci po jabłku, które chroniło
od starości.
w
poisKicn poaamach lado
wYch,
Sra ważną rolę w baśń
o Madeju. Z pałki zbójeckiej, posadzone
przez mego, wyrasta wspaniała jabłoń
okryta owocami, w których zaklęte są du
sze ludźi, pomordowanych przez Madeja
Jest legenda, że wśród drzew, jaki
zakwitły w noc cudu, noc narodzenia Je
zusa Chrystusa, była także jabłoń, któr,
prócz kwiatów, okryła się także owo
caim.
W średnich wiekach, czyli czasach
przed 800 lub 1000 lat. damy posyłały ja
błka na znak miłości.
Jabłko już w bardzo odległej Staroży
tności było również symbolem, czyli ozna
ką świata. Podobno król Aleksander Ma
cedoński, który panował w Grecji i Per
sji przed 2 ii pół tysiącem lat, kazał odlać
jabłko ze zdobytego złota i postanowił,
że będzie ono godłem władzy monarszej.
W Polsce dopiero w dwunastym wie
ku, czyli przed 800 laty, zakonnicy przy
byli z Francji i; Niemiec zaprowadzili
szczepienie drzew owocowych. Polski
dziejopis, czyli historyk. Długosz pisze, że
pierwszy Opat klasztoru lubiskiego w r.
1175, ojciec Florentyni przybył z miasta
Port do Polski wraz z kilku braćmi i przy
wiózł z sobą wyborne jabłka, które zwa
ły się Daporty.

Z GOSPODARSTWA.
ILE DOSTARCZONO ZBOZA.
Na ostatniem posiedzeniu Państw. Ra
dy aprowizacyjnej stwierdził szef sekcji
ministerstwa aprowizacji p. Zaborowski,
że od połowy listopada dostarczono na
stępujące ilości zboża
od 16 - 22 listopada — 649 wagonów
zboża; w ezem ow sa 117 wagonów
od 23 - 29 listopada 964 wagonów,
w tern owsa 164 wagonów
od 30 listopada do 6 grudnia 798 w a
gonów,^ w tern owsa 175 wagonów.
Ogółem byłe Królestwo Polskie do
starczyło 10.000 wagonów zboża, z cze
go pszenicy 625 wagonów, żyta 7.650
wagonów, jęczmienia 1265 wagonów,
owsa 1060 wagonów.

7
Dawna Galicja ma dostarczyć 6.000
wagonów, a dostarczyła- dotąd 2.000 wag.
Poznańskie miało dostarczyć 300 w a
gonów dziennie, niestety dostarcza tylko
80 wagonowi dziennie.
Szereg powiatów, które oddały cały
kontyngent, mają już wolny handel. Na
zboże w wolnym, handlu m-ają być nało
żone ceny maksymalne a to,: żyto, jęcz
mień i owies 250 mk za 100 kilo, pszenica
270 mk za 100 kg. Mają być wprowadzo
ne ceny maksymalne na ch-leb i artykuły
pierwszej potrzeby. O wszystkich nadu
życiach kazał sobie donosić minister
aprowizacji1 i nadużycia obiecał tępić.
Piszcic wiięc o wszystkich naduży
ciach pod adresem : Minister Aprowizacji
W arszaw a ul. Żurawia.
WZOROWE OBORY.
Przy budoiwiie obór dla bydła wybie
lać miejsce możliwie suche, lub przynaj
mniej dające s-ię łatwo skanalizować.
W oborze urządzać wentylację, a to za
równo p-rzeź okno, jak i przez specjalne
wentylatory, umieis-zclzbnie- tak, aby po
wietrze krążyło wysoko. Dolne prądy
p-owiietrza wywołują zapalenie wymion.
Starać się o to, aby w oborze utrzymać
ciejpiłotę w granicach 12 - 15 stopni Cel
sjusza. Przy tej temperaturze krowy dają
mleka najwięcej. Krowy lubią półcień
i spokój. Wtedy spokojnie odpoczywają
-i pi zeżuwaja strawę. Dla utrzymania
czystości wtony być m ary zupełnie gła
dkie; szpary są siedliskiem owadów, pa
jęczyn i1 t. p. — Przynajmniej dwa razy
do roku obory bielić. Podściólka winna
być często zmieniana.
POŻERANIE PROSIĄT.
Ażeby uniknąć pożerania prosiąt przez
maciory, należy ucinać prosiętom' osta
tnie wewnętrzne zęby. Ten sposób daje
nam to, że prosięta przy ssaniu nie będą
kaleczyć macior, a -tern samem sprawiać
im bólu.
POJENIE. KRÓW.
Wypędzanie bydła w zimie w czasie
silnych mrozów na dwór ma tę złą stro
nę, że zwierzęta skutkiem nagłej zmiany
ciepła i picia lodowatej wody mogą się
łatwo ^zaziębić, nadto włos się stroszy,
a ilość mleka się zmniejsza. Dowożenie
wody do obory nie oszczędza wprawdzie
t -uy -odwiązywan-ia i przywiązywanie
bydła, lecz nie naraża zwierząt na zmia
ny ciepła. Można, co jest wska/anem
przechowywać wodę w beczce lub base
nie me dłużej jednak jak 1 do 2 dni, po
czerń wodę nie zużytą wylać.
KURbY JAJCZARSTWA.
Zapisy na teoretyczno - praktyczne
kursy iajczarstwa, urządzane w począt
kach 1920 r. przez Sekcję Jajozarską
Centr. Związku Kółek Rolniczych w W a-szawie, Kopernika 30, będą przyjmowa
ne do 20-go stycznia 1920 r.
Słuchaczom kursów zostaną wydane
zaświadczenia.

D o dzisiejszego numeru pono
w n ie d o łą cza m y g o to w e prze
k a zy dla każdego czy teln ik a ,
zalegającego z opłatą jeszcze
za k w a rta ł 3-ci i 4-ty. Jeżeli
za leg ło ści nie zostan ą w k r ó t
ce od esłan e, d alsza w y s y łk a
„G azety“ będzie n ieod w ołaln ie
w strzym an a.
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Odpowiedzi GeMraJaego Zarządu
Lodowego Zw iązku K o b iet

m arka za 3 hal. nie w ystarcza. Musieliśm y więc za W asze listy zap ła
cić 1 m arkę kary.
P. Mateusz Rusin w Rodsnes. DaP. Jan Stępień w Każmirowie. Wy
nja. P rzesyłać pieniąoze najlepiej
p rzez K onsulat Polski. A dres n a syłamy.
P.p. Ter. Lechowicz, St. Makówce,
stępujący: C onsulate de Pologue, KoP. Jan Dudzik w Niewachlowie. F. Stańczak, Marysi Dudzińskiej, Marysi
penhagen, D redgede o7. P ieniądze Możemy Wam polecić „K urjer Lwo Krasińskiej, DudziakoweJ M. Stachu
p rzesyłajcie do P olski koniecznie wski", ad re s Lwów, ul. Chorążczyzny rze, Lucynie Kmatowinie Kotuli. Cen
w duńskich pieniądzach, bo, są one 26. J e s t to organ wybitnie iudowy, tra la Stow arzyszeń R o ln icz o -H a n 
nam tu p o trzebne, by Duńczykom naczelnym redaktorem którego je st dlowych ul. Tamka N° 1 towarów po
płacić ich pieniędzm i za towary poseł Jan Dąbski. „G azeta W arszaw cz tą nie wysyła. Należy zgłaszać się
przysyłane do Polski. „C azetę" wysy- ] ska" je st organem N arodow ej D em o o so b iście (okazja lub delegacja). Z a
łamy regularnie co tydzień listem r e  kracji, „G azeta Polska* p rzestała mów ienia należy czynić piśm iennie
komendowanym. W idzicie sami, że w ychodzić, „Dziennik Pow szechny
je d n o cz eśn ie
wysyłając pieniądze
naw et listy rekom endow ane giną, je st wydawany p rzez obszarników przekazem
pocztowym za towary
więc gdybyśmy „G azetę” wysyłali i je st organem konserwatywnym .
w ełniane po Marek 40 za łokieć, za
pod zwykłą opaską, byłoby jeszcze ,
p łó cien n e po Marek 10 za łokieć.
P. Józef Czapla w Woiicy Czaplic Zam awiać należy z m iesiąca na m ie
gorzej. Bywajcie nam zdrowi.
P. Antoni Lech w Woli Zadybskiej. kiej. G łuchota to ciężkie kaiectw o niąc od 1 do 20 każdego m iesiąca.
Macie najzupełniejszą słuszność. A lej i je st wielką, p rze szk o d ą w pracy. N astępnego m iesiąca od 1 — 10 po
n iestety z chłopam i nasi panowie i By Wam pom óc ogłaszam y o W aszej wysłaniu zamówienia wybiera się to 
urzędnicy mało się liczą, bo widzą, j prośbie w „G azecie".
war podług gustu. Gdy tow ar wy
że chłopi często sam i swe karki i
brany je st tańszy od zamówionego
P. Antoni Szczepaniak w Babi ró żn icę zw racają, gdy je st' droższy
w jarzm o kładą. Będziem y się je d 
nali starali o zm ianę tych godzin, cach. Na w szystkie listy daliśmy należy różnicę dopłacić.
Próbek
nie wiemy jednak, czy nam się to odpow iedź aibo piśm ienną, albo W C entrala nie wysyła, bo tow ary ciągle
„Gazecie*.
Tak
sam
o
i
te
ra
z
czyni
prędko uda.
[ zam ieniają. Skóry w C entrali rówmy. Tarnopol leży we. W schodniej j nież nabyś można, zamawiać trze b a
P. W iktor Socha w Kobylanach.
Galicji, je ch ać przez Lublin, B ełżec
Wysyłki „Gazety* nie przeryw aliśm y. i Lwów. Je ż e li m ożna się b ęozie do [ tak sam o, jak łokciowe, nadsyłać po
J e s t to wszystko wina nieładu, p a stać w D ęblinie do pociągu p o śp ie  [ 35 m arek za funt. Najlepiej załóż
cie Stow arzyszenie rolniczo-handlo
nującego na poczcie.
sznego, co o 7 w ieczorem odchodzi
P. 8r. Durniewicz w Sobocie. „Bi z Warszawy, to radzilibyśm y nim je  we, u siebie, to b ęd ziecie mogły
b lio tek a dzieł wyborowych" nie wy chać, bo idzie on p ro sto do Lwowa [ m ieć w iele różnych tow arów nadsyI lanych. Po wskazówki, jak zakładać
chodzi.
bez p rzesiadania. B ilet na te n p o  ! takie S tow arzyszenia zw racajcie się
P Jan Miszczuk w Starej Wsi. ciąg je s t jednak 2 i pół raza d roż
do p. K obusa w „Gamecie Ludowej"
„G azeta Ludowa* kosztuje rocznie szy. Ź daje nam się, że przepustka Śto-Krzyzka
Ns> 17, albo do p. Diugo80 koron, a kw artałnie 20. M ożecie do T arnopola nie jest§potrzebna, ra 
kęckiego i Z acharskiego w Związku
w ysłać przekazem , jaki Wam od dzimy jednak zatrzym ać się we Lwo Kółek Rolniczych ul. Kopernika Ns 30.
dzielnie przesyłam y.
wie i udać się do red ak cji „Nurjera
P. Teofili Pinosównie w Zuczarni.
P. Jan Bogacz z gm. Chodel. Na Lwowskiego", ulica O ssolińskich Ne 15
listy zakryte trze b a przylepiać m ar do redąktora, D-ra Jam polskiego, Legitymacji żadnej nie otrzym ałyś
kę za 25 hal. lub też za 25 fenigów, a on tam wszystko ułatwi.
my, zapytujem y, co to była za legi
tym acja i w jaki sposób adresow ano.

Odpowiedzi od Redakcji.

oKuUsTADr. ST. KACZKO W SKI
b , s t a r s z y O r d , K i i n i k i O c z n e j W a r s z , Un< pow rócił,— Przyjm uje na

P. Janinie Crarnieckioj w Rzepien-

likn Biskupim. Prosim y o n ad esłan ie
m zwlsk i adresów w szystkich człontiń W aszego Związku. Druki mfor-

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 t ó w

o ątz \ T

(początkowe). Ból w bokach i dołku podsercowym (gdzie schodzą się żebra). Pobolewa"
ę/
nia w wątrobie. Skłonność do obstrukcji. Uryna ciemna i mętna lub też bezbarwna jak
woda. Język obłożony.
Gorycz i.k w a s w ustach.
Odbijanie gazami.
Wzdęcia 1 b u r z e n ie w kiszkach.
Bóle i zaw roty głowy.
p W y r (podczas ataków). W dołku i w ątrobie silny ból, który się rozchodzi
Silne podenerwow anie. C 7 J C i vy y
ku stronie tylnej — w pasie — krzyżu i sięga aż pod łopatki,. wzdęcia
brzucha, rozsadzanie żeber i parcie na kiszkę stolcową. Brak tchu oraz ból w piecach i klatce piersiow ej (na
przestrzał). Niekiedy wymiotv żółcią, dreszcze, zimne poiy, żółtaczka.
_

Bliższych informacji udziela: Aptekarz-fizjolog H. NIEM O JE W S K I, N ow y Ś w ia t 16, ,m . 27-
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P. ilła rji Schmit w Krssenkochiżii®.
Dom Hand. lmpox. M arszałkowska
Na 124 dał odpowiedź: pakunki wy
słane z Ameryki w czerw cu, są za
ledw ie w Gdańsku a ponieważ mąż
Wasz wysłał pakunek sierpniu, to
o tym tran sp o rcie jeszcze w adom ości nie mamy. Jeżeli pakunki przyjdą
bez cla to zo sta n ą w ysłane do rąk
ad resata, jeżeli zaś b ęd ą oclone, to
Dom Handlowy przyśle Wam zaw ia
dom ienie że pakunek nad szed ł 1 nulsicie go odebrać osobiście na komo
rze. Apel mężów W aszych z Ame
ryki do posłów ludowych," żeby im
ułatwili pow rót do kraju oddaliśm y
posłom. O organizacji naszej napi
szemy. Sklep nasz będzie nie w cze
śniej jak w lutym. Przyczyną riiedochodzenia gazety był strejk d ru 
karzy.

P. Jadwidze Kotuli w Siedliskach,
S erd eczn ie współczujemy Waszej
niedoli. Je d n a rad a wysłać p ro śb ę
do Nacznlnika Państw a Józefa P ił
sudskiego o darow anie winy — czyli
am nestję. W tej spraw ie wysyłamy
list do Was
P. Mariannie Banasiak i Wiktorji
Borszowskiej. Bóg zapłać za s e r 
deczny list. Szkoda żeście nie przy
jechały, ale m oże przy innej sp o 
sobności zobaczymy się. Taka ta
dola gospodyń i m atek.

P, M.
S erd eczn ie dzię
kujemy za list i Óćżekti)U'nv na przy
obiecany opiś w rażeń W WarJ-zawy.
I my żałujem y Źeś nie prźyjefikala
na kursa, na którym były i dziew czę
ta. N iezasypiać w pracy dziew eczko.

iłooy. łej

[JUJZ-UiiUJC bla
pracy, lecz je st niestety,
mocno głuchy. Adres: Józef Czapla wieś
Wolica Sńiatycka, gm. Komarów pow
Tomaszowski, z. Lubelska.

W#
2

O

w yszedł z druku i je st do nabycia w A dm inistracji

„Przew odnika Kółek i Stowarzyszeń Rolniczych" Kopernika 3 0
oraz

P. Agacie Kuraś w Wrzajowicacn.
Pożądanem jest, aby kobiety pomi
mo n ależenia do ogólnego Koła, z a 
wiązały się osobno w Ludowym
Związku Kobiet, a na posied zen iach
ogólnych figurowały jako Związek
a nie jako pojedyńcze jednostki; list
napiszemy,

P. Stefie Stankiewicz w Lubiczu.
, '" t oddałyśm y do Redakcji „G aze-

KAMIENIE SCHODZĄ BEZ BÓLU. == = = = = = ATAKI W ZUPEŁNOŚCI USTAJĄ. ----- =

Z W IĄ Z K U K Ó Ł E K R G IN IC Z Y C H

P. M. Dudzińskiej 1 M- Krasińskiej,
w Wrzeszczawicach. Dziękujemy za
pam ięć. Szykujecie się na Jasełkęj
którą urządzimy przy końcu stycznia
w W arszawie. List wyślemy.

w K S IĘ G A R N IA C H

w c ę n ie 6 m k . za egzem plarz, z przesyłką 6 m k . 8 0 fe n

KALENDARZ obficie ilustrow any zaw iera n a s t ę p u j e w ażniejsze artykułu
N aród pod bronią, P olska Zjednoczona, Co działo się w P o u / p
i na św iecie w roku ubiegłym, Kilka uwag „ pracy ośw iato^ E e
P ra c a w Kołach G ospodyń W iejskich, P raca oświatowa w Kołach MJ-, ’
dzieży, O sieci szkolnej, O spraw ach rolniczych w roku ubieełym
Z adanie drobnego rolnictw a w zakresie w spółdzielczości, Stowarzyszen ia rolniczo-handlow e, jako ważna podwalina naszego życia ekonom icznego, P ow ojenna gospodarka w polu, Jak będziem y podnosili
n aszą hodow lę, Czy mamy nadm iar owoców, Warzywnictwo wło
ściańskie, Jaką pow inna byc w ieś polska, Rybactwo w łościańskie
W końcu Kalendarza — obszerny dział informacyhiy.

Kółkowicze n iech dopom inają się o Kalendarz w Okr.' Związkach
Kółek Rolniczych.

SWIEK2BĘE??
„Scabiofórm -O rański”
prowizora farmacji 1. ORAWSKIEGO.
Mocniejsza dla dorosłych i łagodniejsza dla dzieci

N ie plam i b ie liz n y . Ala p r z y je m n y zap ach

Pofitzas m i n i i d o n wiilanloo^ i«< przez H i
Po skończonej kuracji łatwo daje się zmyć wodą.

Sprzedaż w aptekach i składach aptecznych.
Główna sprzedaż: Hurtowy skład apteczny
W a r s z a w a , Z i e l n a 2 4 . ------------- ==

CENA OGŁOSZEŃ: Za wiersz petitowy lub jego miejsce; w tekście Mk. 8 . - , przed tekstem Mk. 1 0 . - , z » w a jn e Mk. 3 .Redaktorzy; H e n r y k W y r z y k o w s k i i D r . W ło d z im ie r z la m p o ls k i
Druk W. Piekarniaka i S-ki, W arszaw^Ordynacka 3.

Wydawca:

TeL 44-59.

Ludowo Towarzystwo Wydawni

