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Bolszewicy chcą pciikojti z P olską
Riząd! bolszewiickji zwrócił: się do rzą
du ipoiskiiego z propozycją zawarcia poko
ju. Bolszewicy pokonali, jaik wiadomo za
równo Kołczaka jakofeż Denikina..^ wspo
maganych hojnie przez Anglie i Francję,
tak. że De ni kin musiał się wycofać szyb
ko z nad Galicji Wschodniej', a wojska
polskie ruszyły naprzód, zajęły cały sze
reg nowych miejscowości na Ukrainie
i niedługo spotkają się i na tym froncie
z wojskami bolszewickimi.
Anglja i Francja zmarnowawszy wie
le milionów na pomoc dla Denikina (An
glja sama dala Deniknnowi 100 miljonów
funtów szterlingów, t. j. około 40 miliar
dów marek poi.), postanowiły zaprzestać
dalszej1 pomocy i pozostawić Denikina sa
rn emO sobie. Zginie on też- niechybnie
w niedługim czasie.
Ponieważ jedtoak Francja i Anglia bo
ja się rozlania się bolszewizmu po całej
Europie, postanowiły cała Rosję „otoczyć
drutem kolczastym", a na straży postawić
Polskę. W ton sposób Polska mai niejako
dwie oSerfy: od bolszewików, aby izawrzeć
pokój, a od Koalicji (Anglji i Francji), aby
dalej 'wojować z bolszewikami.
Powiadają niektórzy, że z bolszewi
kami szkoda zawierać pokoju, bo oni żad
nych warunków pokojowych nie dotrzy
mają. Choćbyśmy zrobili iktkój. musieli
byśmy na całym froncie utrzymywać wojisko, a taki stan równa się stanowi wojen
nemu. Jest dużo w tern racji
Ale i sami wojny z bolszewikami prowadizić nadal nie możemy. To nas ko
sztuje ?:a dużo krwi i1 za dużo pieniędzy.
W ydajemy na wojnę 1 miliard marek mie
sięcznie, -długi nasze rosną w sposób prze
rażający, wojna daje się każdemu we zna
ki, zwłaszcza rolnikom, jeżeli tedy Koa
licja chce, abyśmy nadal prowadzili w oj
nę z bolszewikami, to po pierwsze musi
nam dać pomoc w ludziach, ekwipunku
i broni, a po drugie musi wziąć na siebie
koszty wojenne.
Dalej Koalicja musi się nareiszcfe zgo
dzić na oznaczenie naszych granic na
wschodzie, abyśmy wiedzieli, za co się bi
jemy. Trudno iść na Miohylów lub Ki
jów, kiedy nam Lwowa jeszcze nie dają.
A więc nasze granice na wschodzie muszą
być jasno określone, a Koalicja musi nam
dać gwarancję, że te granice zostana do
trzymane.
Po trzecie Koaticja musi w ziąć Polskę
ymwks zaczeapin - nd*uv**ftw T<*

znaczy, że gdyby ktoś napadł lub’ zacze
pi! Polskę, to będzie miał do czynienia
z Francją i Anglja, 1 : ;e temu napastniko
wi wypowiedzą woi:,ę. Może się bowiem
tak zdarzyć, że my będziemy wojowali
7. bolszewikami, a tymczasem Niemiec lub
Czech najedzie nasze granice i spustoszy
nasze sioła i miasta. Jeżeli Niemiec lub
Czech będzie czuł., że za najazd na Polskę
będzie odpowiadał przed Francuzem i An
glikiem — to się gr.:bo namyśli.

To są warunki, które musimy posta
wić K:'.:;icji, nim damy ocloo-wedź bol
szewikom. Z bnbzewikam' nie będzie
i'atw:i rozprawa. Po pokonaniu Kołczaka,
Dem!: ma i Jtideni.:za, nu*in cni tylko, (ront
pc,' ;! i i m tym froncie zgromadzą wszyst;jv. e wojska. Chodzi \,'ęc o' to, aby
naród polski wiedział za co się bije i. aby
cały i. iężar wojny nie spzUł wyłącznie na
niego
Piotr Lelliwa,
>idkianUbliMML.w
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Co mamy czynić w roku bieżącyn
Minął już rok 1919, rok trwającej
jeszcze wojny, pociągającej za sobą wszyst
kie przykre jej skutki, jak brak środków
żywności, brak odzieży, brak mieszkań.
Rok ten niósł nam nadal wszystkie cier
pienia wojny, jak ciągle wzrastająca ilość
kalek i inwalidów, smutek i rozpacz do
rodzin z powodu kalectwa lub śmierci
ukochanych osób, narzekania na słuszne
i niesłuszne rekwizycje, słowem był to je
den rok więcej cierpień jęku i łez. Ale,
wszak każdy medaljma dwie sł ony. Spójrz
my więc na drugą stronę. Obok wszyst
kich przeniesionych przykrości rok ubiegły
przyniósł i olbrzymie korzyści, przy któ
rych cala przeżyta bieda i cierpienia ma
leją.
W pierwszym rzędzie nasza młoda,
bohaterska armja rozbiła w puch armję
ukraińską,' oswabadzając- tym sposobem,
starodawną polską prowincję— ziemię Czer
wieńską, czyli jak ją austrjacy przezwali
Galicję, od wrogich nam rządów ukraiń
skich. Tym sposobem wrócił do Polski
starodawny Lwów, miasto bezsprzecznie
polskie, które rękoma swych dzieci i nie
wiast broniło się przeciw obcemu najeźdźcy.
Wrócił do Polski kraj przebogaty, zaopa
trzony w olbrzymie lasy, kopalnie nafty
i soli potasowej, potrzebnej do fabrykacji
nawozów sztucznych. Dalej młoda armja
nasza, często napół odziana i uzbrojono,
uwolniła od bolszewików całą Białoruś
i Litwę wraz z prastarym polskim Wilnem.
Ta młoda artnja dała poznać całemu świa
tu, że rycerska krew mimo wiekowej nie
woli w polskim żołnierzu nie r rnaria
i że żołnierz ten wcale nie jest żądny cu
dzej ziemi, lecz własnej polskiej nie po
zwoli sobie wydrzeć.
. .
. Nasteonie w stolicy naazei w Warsza

wie obraduje nasz polski Sejm Ustawo
dawczy, powołany na podstawie najdemokratyczniejszego na świecie prawa wybor
czego, który uchwalił wicie bardzo poży
tecznych ustaw, jak ustawę o reformie rójnej, o wydawaniu drzewa na odbudowę
kraju, o przymusowym wydzierżawianiu
gruntów, leżących odłogiem i t. p, Co
prawda często ustawy te nie są przez.
opornvch urzędników
wykonywane; co
prawda trzeba było wielkiej walki w sa
ni} rn Sejmie, by zostały cne uchwalone,
gdyż lud nieświadomy i otumaniony czę
sto powybierał takich posiew, którzy wręcz
na szkodę dla niego dz - 'i, Iei z pomimo
to us'uwy te zostały ucim o! o no', a da Bóg,
po wypędzeniu precz opornych urzędni
ków, zostaną przez nowy rząd wykonane.
Najważniejszą jednak rzeczą jest to,
że jesteśmy już państwem niepodległym,
u/nanym pizez cały świat i choć zosta
liśmy ’ skrzywdzeni przez to, że nam nie
oddano na własność Gdańska i że na ta
kich czys'0 polskich ziemiach jak Śląsk
Cicszyii'ki i Górny, oraz ziemia Mazurska
ma odbyć się plebiscyt, to jednak to, co
w ciągu roku ubiegłego zyskaliśmy, jest
tak wielką zdobyczą, że wszystkie, ciężary
cierpienia i niedomagania, jakie przeży
liśmy są niczem w porównaniu z tymi ko
rzyściami, jakie z niepodległości będziemy
mieli.
Ale wiecie to sami dobrze, Kochani
Czytelnicy, że i wewnątrz naszego Paitstwa jest dużo rzeczy do naprawienia. Naj
gorsza jest to, że do urzędów dorwali się
częsta ; dzie zupełnie nieodpowiedni, a na
wet i : zkodliwi, którzy bardzo kiaywdz ;
ludność i skarb, oraz nadużywają r.v ■
wład, v. Co prawda drożyzna wzrasta i m
wiele ta mapa zdziałać urzędy'wałki z ,,
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wą i spekulacją, przemysł jeszcze słabo się
rusza, podatki się podnoszą, lecz „nie odrazu Kraków zbudowano", mówi staropolskie
przysłowie. Proszę spojrzeć na Anglję,
Amerykę, Francję— państwa stare i dobrze
zorganizowane, jednak i one przechodzą
to samo, co i Polska, może tylko w tro
chę mniejszym stopniu, ale i dziwić się
niema czemu— u nas rok temu nic nie było,
a w ciągu tego jednego roku musieliśmy
wszystko od fundamentów stworzyć, nie
trzeba się więc dziwić, że i aużo błędów
się popełniło,
Jednak naprawianie złego i dalsza rozDudowa Polski w Waszych w pierwszym
rzędzie leży rękach, Kochani Czytelnicy.
Należy wziąć się energicznie do pracy nad
samym sobą, czytać pożyteczne książki
i gazety, jak „Gazeta Ludowa" i inne,
popierać oświatę przez zakładanie szkół,
bibljotek wiejskich i czytelni, zakładać kół
ka rolnicze, sklepy spółkowe, stowarzysze
nia rolnicżo-handlowe, mleczarnie spółko
we, koła młodzieży i tym podobne rzeczy.
Popierać wszelkie poczynania ludzi uczci
wych, złych zaś bezwzględnie piętnować,
nie zważając zupełnie do jakiego stanu,
czy klasy ów zły człowiek należy. Pię
tnować złych ludzi należy, nie zwraca
jąc uwagi, że często wielkie przykrości
i oszczerstwa na samego piętnującego
Bpaść mogą.
W radach gminnych i sejmikach po
wiatowych
starać się głęboko wnikać
w czynności i zawsze żądać szczegóło
wych sprawozdań. Nie dać się tam tuma
nić pięknemi słówkami, a tym bardziej
(akiemis podarkami, bo i to bywa, a pa
miętać, że tam nietylko o korzyść oso
bistą Waszą chodzi, Mecz o dobro całego
Bpołeczentswa, a więc i dobro Waszych
przyszłych pokoleń.
Jeżeli wybrani prze/. Was posłowie
nie idą właściwą ludową drogą, starajcie
się wywierać na nich wpływ, by zeszli’ ze
szkodliwej dla ludu drogi. W sprawach,
i któremi #ami nie możecie sobie dać ra
dy, zwracajcie się do posłów ludowych,
i oni zawsze chętnie będą Wam służyli
radą i pomocą.
A więc do pracy! 80 uczciwa praca
przy odbudowie naszej ukochanej Ojczytny i należyte spełnianie swych obowiąz
ków wyda nam pożądane owoce, jak doprobyt, pomyślność i szczęście.
Waiarjan Górski

Czy oni przynajmniej dorośli do spełniania
swych zadań?
Niestety po bliższym rozpatrzeniu się
w ich pracy dochodzimy do wniosku
wprost przeciwnego.
W eźm y chociażby prawodawstwo sa
morządowe. Mmisterium w tym zakresie
wydało szereg dekretów, rozporządzeń
i instrukcji, które zamiast uprościć pracę
samo-rządtową, jeszcze bardziej ją izagmatwiały.
Dekret o Radach gminnych z dnia 28
listopada 1918 r. doprowadził do tego, że
obecnie wszystkie zebrania i uchwały
gminnne są nieprawne. Do uchwal praw
nych potrzeba bowiem obecności połowy
uprawnionych do głosu, a to jest w obec
nych warunkach niemożliwe. Pozatem po
między dekretami, rozporządzeniami i in
strukcjami jest tyle sprzeczności, że dziś,
nikt nie wie czego sie trzymać.
Ominiacy są przytem oddani na łaskę
urzędników powiatowych i starostów,
którzy wobec tych niejasności ustaw
i rozporządzeń robią, co im się podoba, nie
licząc się zupełnie ze zdaniem i potrzeba*
rai gmin.
Minister junt Spraw Wewnętrznych 1
również nie liczy się z prawem samorządowem i robi tak, jak jemu lub urzędni
kom jego wygodniej. Tak było z Ban
kiem Komunalnym, tak jest z instrukcja
mi dla członków Rad gminnych, tak Jest
z podatkami gminnemi, gdzie obowiązują
jeszcze stare prawa rosyjskie, zwalające
na rolników wszystkie ciężary gminne.
Ale dowiadujemy się, że Ministerjum
Spraw Wewnętrznych wniosło do Sejmu
projekt nowej ustawy gminnej. Może
w tej ustawie przynajmniej wszystkie bo
lączki będłą rozwiązane.
Ano przyjrzyjmy się temu 'projektowi
ustawy gminnej Min. Spr. Wewnętrznych.
Już artykuł pierwszy nasuwa wątpli
wości. Mówi sie tam w zakończeniu, że
„każda nieruchomość, nie wchodząca
w skł?.d gminy miejskiej, musi należeć do
gminy wiejskiej". Według tego brzmienia
do gminy należą nie ludzie, ałe grunta, do
my, wozy, płoty i t. d.
Piszący ustawę nawet wyrazić się do
brze a ściśle nie umieją, boć przecież chy
ba nie oto im chodziło.
Albo drugi artykuł, który mówi: —
„każda gmina miejska jest samorządną
jednostką terytorialną i osobą prawa publicznego“, — łączy rzeczy różne, nie ma
poseł ludowy z Łukowskiegojące z sobą związku. Podobnie, jak byśmy
powiedzieli: „Moja ciotka jest akuszerka
i człowiekiem*1.
Art. 3 nasuwa również wątpliwości.
Mówi on o łączeniu Łub dzieleniu majątku
gminnego w razie połączenia łub dzielenia
się gmin. Nie wiadomo czy wtedy gdy
Mfimsterjirm Spraw Wewnętrznych
ten majątek gminny, znajdzie się w środ
idzie coraz wyraźniej w kierunku ograni ku innej gminy ma być też podzielony,
czania samorządu i podporządkowania cizy jedlna gmina drugą spłaci, jeżeli tak,
wszystkiego
urzędnikom
państwo to na jakich to warunkach ma się od
w ym . Widać' to z ustaw, rozporzą być .i t. &
dzeń i instrukcji, jak również z organi
Art. 4, mówiący, że gminy mają pra
zacji instytucji sani orządowych, jak np. wo wydać przepisy obowiązujące, rów
©anku Komunalnego, i przeszkadzania sa nież jest niejasny i może gminie nastrę
morządom w 'kierunku wyrabiania się czyć wiele trudności, bo w każdym po
i ulepszania swej pracy.
szczególnym wypadku muszą się odnosić
—
Nasze samorządy nie dorosły dodo władz wyższych, czy im to wolno
■ poważnych zadań społeczno-gospodar zrobić, czy nie.
czych — twierdzą często urzędnicy. Mini
Art. 5 mówi, że członkami gminy są
sterjum Spraw Wewnętrznych — my obywatele Rzeczypospolitej Polskiej, ma
urzędnicy
musimy
wszystko
w ziąć
jący stałą siedizibę w gminie przy,na»jmniej
W swoje ręce i za nich robić.
od 6 miesięcy. \znów szereg wątpliwości.
Tak też i czynią! Przypatrzmy się tej
Tymbardziej, że art. 8 mówi, że „gmina
łch pracy, przekonajmy się, czy ta zaro- nie ma prawa zabronić obcym pobytu
SBpraiaJość ich ma swoje uzasadnienie?
w samym obrębie gminy, dopóki zarówno

oni, jak i mieszkający z niemi czk>nfcbwi«
nieskazitelnie żywot prowadlzą i nie staja
się ciężarem dla gminy“.
Według brzmienia tych artykułów
wypadła, że przygodni robotnicy, budują
cy drogi i mosty, jeżeli pracowali przez
pół roku i mieszkali w gminie — mogą zo
stać jej członkami, to samo żołnierze, mie
szkający w koszarach tej gminy. Mogą
wybrać radę gminną, wpłynąć na wybór
zarządu gminnego i obłożyć gminę takiemi ciężarami, że z nich trudno jtef będzie
wybrnąć, a nie oni będ* płacić. Z drugiej
strony gmina może za złe prowadzenie
się syna wydalać ojca, matkę, siostry
i braci, chociażby byli najuczciwsi i żad
nym ciężarem dla gminy nie byli.
Dalej wypada z art. 5, że człowiek po
przeniesieniu się do innej gminy przez pól
roku nie należy do żadnej gminy, bo na
nowym miejscu jeszcze członkowstwa
gminnego nie nabył, a w poprzedniej utra
cił. Jeżeli więc kto dla zarobku będzie
wyjeżdżał na lato, a na aime powracał, to
nigdy nie będzie członkiem żadne? gminy.
Z tego wypada również, że jeżeli
ginksa zechce kogoś, z świeżo przybyłych
wydalić, to me będzie miała gdzie go od
stawić. Do gminy poprzedniej nie może,
bo już idto niej nie należy, chyba, że go
wyrzuci z granic państwa polskiego.
Jak z tych kilku przytoczonych arty
kułów 'wtkfzirrry, ustawa (zawiera szereg
bzdurstw i niedomówień, świadczących'
o tym, że zarozumiałość autorów nie idzie
w parze ze znajomością sprawy. Ci więc,
którzy ciągle prawią ludowi, że nie dorósł
do samorządu, sami są niemowlętami pod
tym względem, nie umiejącemi dać ludowi
nawet znośnego projektu ustawy gmin
nej.
J. M.

Domy ludowe.
W poprzedniem numerze ^G azety Lu
dowej “ pisałem o różnych naszych potrze
bach, między innemi podkreślałem po»
trzebę budowania domów ludowych.
To we wsiach. A cóż za przysługę
w miastach domy ludowe oddać mają?
spytać ktoś może — w miastach rzemie
ślnicy i robotnicy mają przecież swoje wła
sne domy ludowe? Tak, mają inni, ale my
chłopi nie mamy, a mnie właśnie chodzi
0 to, aby lud wiejski miał swoje domy
ludowe również po miastach. Zamiast,
aby jak dziś, gdy się zmuszonym jest
przyjechać do miasta w jakimś interesie,
szukać noclegu po różnych żydowskich
zajazdach, nocleg ten mieć właśnie w do
mu ludowym. A takich domów u nas
jeszcze niema ani w Warszawie, ani w Kra
kowie, nie mówiąc już o mniejszych mia
stach. Ody ktoś z nas ze wsi znajdzie się
w którem z naszych miast, to nieraz albo
mu na dworcu wypadnie spać, albo prze
płacać za hotel, lecz i tam miejsca dostać
nie sposób. A przecież i my się cywili
zujemy, stając się podobnymi do innych
narodów zachodnio-europejskich, a z tem
1 potrzeby nasze życiowe stają się zupełnie
inne niż. te, jakie mieli nasi dziadowie za
pańszczyzny. Chcemy więc żyć jakoś po
luazku i tej naszej poniewierce raz prze
cież koniec położyć. Bylebyśmy tylko
chcieli tego wszyscy, a nie ja sam jeden;
tylko, lub kilkudziesięciu mnie podobnych.'
to napewno swoje'przeprowadzimy.
Wielkiej trudności w zbudowaniu ta-i
kich domów ludowych nie widzę.
Wy-j
starczy tylko ludowi naszemu dobrze wy-'

m %
faśniĆ i wytłumaczyć o co chodzi, a na
stępnie urządzić składki po wsiach, czy
też nawet na zgromadzeniach, w tym celu
zwołanych, a w miarę wzrastania poczucia
obywatelskiego naszej ludności będzie ona
na takie cele coraz ofiarniejsza. Dla tego
też, jeżeli chcemy naprawdę znaleźć się
w rzędzie narodów o wysokiej kulturze,
musimy we wszystkiem za niemi podążać
i nie zostawać w tyle.
Domy ludowe winnych krajach istnie
ją również nie tylko po wsiach, lecz są
także i po miastach. Ludność przybywa
jąca ze wsi do miasta znajduje w nich na
czas pobytu w mieście schronienie, za
opłatą kilkudziesięciu groszy może się wy
godnie przespać, umyć, oczyścić z po
dróży, posilić. Będąc na wojnie miałem
sposobność oglądać dom taki, 3-piętrowy
gmach, w pewnem mieście dolnej Austrjt.
Pytałem sam siebie, czyżby to u nas być
nie mogło i postanowiłem, gdy wrócę
z wojny z projektem lakiem odnieść się
do Was, miii czytelnicy, co wy też na to
powiecie?
Niemców możemy nie lubić
jako naszych nieprzyjaciół, ale tego co oni
mają dobrego i mądrego nie powinniśmy
odpychać od siebie.
W mieście tem widziałem to wielkie
poszanowanie, w jakiem Niemcy mają
swoje konie i wogóle cały swój inwentarz.
W niedzielę chłopi ze wsi okolicznych
przyjeżdżają z rodzinami do miasta na za
bawę. Koń najczęściej jeden, za to rosły
i siłny, zaprzężony do powozu lub bryczki
tak eleganckiej, jakie u nas się spotyka
tylko u najzamożniejszych ludzi i to bar
dzo rzadko utrzymane w takiej czystości,
jak te bryczki niemieckich chłopów z dol
nej Austrji.
Mają oni tam w mieście jed^o miejsce
zajezdne, dokąd wszyscy się zjeżdżają z ca
łej okolicy. Zajeżdża taki chłop ze wsi
do owego zakładu, przychodzi do niego
zaraz służący .stajenny, czy jak on się tam
nazywa, bierze od chłopa konie, wyprzęga
od powozu, prowadzi do stajni i tam
ma on nad nimi dopóty pieczę i staranie,
dopóki nie wróci z miasta ów gospodarz,
którege są konie. Gdy tenże wrócił i chce
jechać już do domu usługujący wyprowa
dza konie ze stajni, zaprzęga do pojazdu
i oddaje lejce i bat, do rąk właściciela.
Ponieważ _gospodarz jest bardzo czysto
ubrany, więc leż on koło koni już nic nie
robi, lecz wyręcza go w tem ów posłu
gacz, także schludnie ubrany i w czystym
fartuchu.
A u nas jakże bywa pod tem wzglę
dem! Gospodarz przyjechawszy do miasta,
nieraz w czasie największego deszczu,
trzyma konie na rynku pod golem niebem,
bo albo niema gdzie zajechać, albo też żal
mu tych kilku groszy, jakieby trza zapła
cić. To też moknie koń, moknie uprząż
ua niem. Skóra i rzemienie nie stają się
przecież przez to silniejsze, a moknie i wóz
i to co na nim jest. Gdy przyjdzie po
tem taką mokrą uprzęż zdjąć z konia, no
to już nie ma się podobieństwa do tam
tego eleganckiego Niemca.
W innych krajach, gdy jadą po trawę
lub po siano, a ma się na deszcz, to biorą
ze sobą płachtę wozową nieprzemakalną.
No, u nas bo o tem jeszcze się nie myśli,
ale możeby nieźle było z czasem i takie
„głupstwa" pozaprowaclzać.
Jeżeli wspomniałem o tych dwu spo
sobach wziętych z żyeia ludzi zagranicz
nych, to uczyniłem dla wykazania, źc nam
jeszcze ogromnie dirio brakuje, wszelakoż
ją to wszystko rzecze łatwe do wykona
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nia i przyjdą one z czasem i do nas, bo
to co się u nas w czasach ostatnich widzi,
to wszystko przed laty uważano za rzeczy
niebywałe, a jednak to wszystko przycho
dzi powoli. Tak więc i to przyjdzie.
Mnie jednak chodzi, aby to jeszcze przy
spieszyć, bowiem to co dobre i pożytecz
ne, powinno stać się i naszym udziałem,
zwłaszcza, że to już inni wypraktykowali.
Zatem rugujmy zastarzałe, niemądre zwy
czaje i idąc z postępem, wprowadzajmy to
wszystko, co się już u innych okazało jako
rzecz koniecznej potrzeby.

lan Sobek,
poseł z Małopolski.

Leczenie epilepsji.
Epilepsja ule jest nieuleczalną. Leczenia
jej jednak polega nie na samem zapo
bieganiu jej objawom, lecz na wzmacnia
niu organizmu pr^ez wytwarzanie sub
stancji krwionośnych i odżywian e ko
mórek nerwowych, zmniejszanie choro
bliwej pobudliwości m<5zf>u t usuwanie
przyczyn, wywołujących napady epilepsji
lub objawy choro!) nerwowych.
W tym ceiu obok związków leczniczych,
mineralnych stosowane być muszą przy
kuracji wyciągi roślinne, które razem za
warte w proszkach

EPJLEPSSN-SPIESS
są jedynie wskazanym środkiem leczni, czym przeciw epilepsji i innym cierpie
niom nerwowym, które dla swego zaniku
wymngsją wzmocnienia systemu nerwo
wego i racjonalnej przemiany materji,
przez wytwarzanie substancji krwionoś
nych i odżywianie komórek nerwowych.
Proszki EPBLEUP5IM -SPIESS
żądać należy we wszystkich aptekach
i składach aptecznych.— Szczegółowy spo
sób użycia przy kaidem oryginalsem opa
kowaniu,-— Żądać szczoBÓtcwyoh broszur.

Zadania reformy rolnej
w chwili obecnej.
Szereg miesięcy długi upłynął od
czasu uchwalenia pamiętnych zasad refor
my rolnej z dnia 10 lipca roku ubiegłego.
Wieś cala jak długa i szeroka na wieść
0 tem zadrżała radośnie, poczucie wielkiej
odpowiedzialności spadającej na barki
włościańskie napawało piersi dumą, chłop
stawał się gospodarzem Polski, wracały dni
piastowe,, Na skutek reformy rolnej miały
znikać małe niedołężne gospodarstwa, miał
powstać liczny szereg nowych gospodarstw
kwitnących kulturą, rokujących dobrobyt
nie tylko dla jednej warstwy włościańskiej,
lecz i dla całego narodu polskiego. Do
brobyt i oświata miały wieś naszą przeo
rać, miały z włościanina zrobić obywatela
świadomego obowiązku względem ojczy
zny, umiejącego i chcącego nie tylko dla
, siebie, a przedewszystkiem dla Niej pra
cować. Nadzieje zawodziły; mijał szereg
miesięcy nić się nie zmieniało, niejeden
klął w głębi ducha nowe porządki i wy
myślał na pańskie rządy. Gdzie szukać
by ło'winnych? Bijąc się w piersi śmiało
musimy odpowiedzieć, że- najpierw pomię
dzy nami samymi. Naszemu małemu wy
robieniu, małej solidarności, a przede
wszystkiem małej zdolności do pracy
1 aiiar musimy zawdzięczać to, że praca
nad odbudową szła w tak wolnym tępje.
Wreszcie jednak zdaje się zbliżać ta
chwila, która! przyniesie w sobie znaczne
odmiany dla wsi— reforma rolna ma wcho
dzić w życie, dzika parcelacja ma zostać
zahamowana, państwo ujmie w swoje ręce

sprzedaż ziemi, aby dostarczyć i*1 naj

bardziej
potrzebującym na warunkach
rspłat długoterminowych. Walka jaką ?\
czyły stronnictwa ludowe zostaje uw fczona już prawdziwym skutkiem, pa;, e •
rowe uchwały mają zamienić się w rzeczy
wistość, to nam obiecał r-ąd nowy i pod
tym warunkiem myśmy mu postanowił!
udzielić poparcia przez naszych posłów sej
mowych, oraz przez wpływy organizacji.
Zabezpieczeniem dla nas, że te zobowią
zania rządu będą urzeczywistnione, jest
już choćby ten fakt, że na czele minister
stwa rolnictwa staje człowiek należący do
stronnictwa ludowego i przed tym stron
nictwem' odpowiedzialny za swoją pracę.
Czym więc sobie wobec tego falltu możemy
wytłumaczyć pewne głosy niezadowolenia,
mówiące o ugodzie, czym nieliczne sarka
nia i narzekania? Tylko brakiem zrozu
mienia, nieświadomością ludzką, bo kto
dowfeść mi jest w stanie, że lepiej jest
dziś nic nie robić w dziedzinie reformy
rolnej, a czekać na to aż wszyslko będzie
odrazu dokonać można, kto zaręczyć jest
w stanie z czystym sumieniem, że przy
szły sejm będzie bardziej ludowy, niż
obecny.
Nie, naprawdę ci co sarkają—nie wie
dzą co czynią, bo sarkać zapewnie nie bę
dzie ten, kto spróbuje zastanowić się rozumi że niedaleki już jest czas, gdy referma
rolna zacznie wchodzić w życie, gdy nowa
praca i nowy zapał* ogarnie wieś naszą,
Mówią, że na skutek projektowanej ustawy
konawczej część majątków do 600 i 800 m.
może uchronić się przed parcelacją państwo
wą, a zapominają, że tez tego rozporządze
nia wszystkie majątki uchronią się przed
skutkami ustawy o reformie rolnej, zapo
minają także że te mają:ki z kolei rzeczy
mają również ulec parcelacji.
Dzień, w którym pierwszy folwark ule
gnie podziałam' i pierwsza gromada rozlokuje się we wsi wzorowej będzie najwy
mowniejszym dowodem starań o dobro
włościaństwa i będzie dniem zbliżającego
się odrodzenia mas ludowych, a dzień ten
idzie, dzień ten jesi blisko.

J. Kuncewicz.
i m im — —
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L I S T Y .
W IE Ś D A W ID Y , G M . JA B Ł O Ń .
W „Gazecie Ludowej" czytani różne
wiadomości z różnych stron Polski tylko
z naszego zakątka podlaskiego niema ko
mu co napisać, wprawdzie nie mamy się
czem pochwalić, ale do nagany mamy wie
le. Przedewszystkiem muszę zaznaczyć, że
w naszej gm. Jabłoń nie mamy żadnej orga
nizacji ludowej, żyjemy w rozsypce, z tego
powodu nic nie możemy dobrego zdziałać
nietylko dla spraw ogólno-narodowych, ale
nawet osobistych i koniecznych potrzeb nic
możemy zaspokoić.
Nasza gmina w czasie działań wojen*
nych została zniszczona i spalona. Zaledwie
jedna piąta część została niespalona.
Największy brak odczuwam
w niateryaSe
budowlanym. Przeszło 4 lata mieszkamy
w chlewach razem ze świń!ni i innym
inwentarzem. Z powodu bVaku higieny
rozpowszechnił się tyfus i dziesiątkuje luda.
Ustawa, która przessła
praez Sejwt
o nadaniu drzewa na rachunek strat niejeaf
wykonywaną; upływa już 10 miesięcy ©$
daty tej ustawy, a żadnej korzyści z niej
nie mamy. Biura odbudowy, czyli urzędni

cy nie spieszą się z wykonaniem ponieważ
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oni mają dobre ciepłe mieszkania, dobrą
pensję, tanie artykuły spożywcze. Dla
urzędników więc niema urc pilnego. Pilne
im, żeby jak najprędzej miesiąc upłynął,
a pierwszego pensję dostać, radziby skró
cić miesiąc o 15 dni, toby było lepiej,
ponieważ przy próżniactwie ogromnie się
przykrzy.
Nasza gmina leży 35 wiorst od urzędu
powiatowego w Radzyniu, z powodu cze
go mamy bardzo wiele trudności w spra
wie aprowizacji. Ja sam, który to piszę,
jeździłem raz po sól i naftę, i tak mnie
to zgniewało, że myślałem, iź lepiej, by ta
kie urzędy nie funkcjonowały, toby lepiej
było. Wyjechałem z domu o godzinie 3
po północy, zajechałem na 10-tą rano,
i zwróciłem się do zarządzającego spółką
nafcianą o wydanie nafty, a on mi odpo
wiada, źe nafta jest, ale na stacji. Śmieje
się i drwi z naszej podróży, i powiada:
„jeżeli wam nafta potrzebna, to możecie
jechać na stację". A do stacji 7 wiorst od
miasta, albo kazał mi czekać ten jegomość
do 4-ej po południu i powiedział, źe może
będzie, a może nie.
Miesięcznie wysyłamy conajmniej 5
furmanek parokonnych po towary. Każdą
furmankę należy liczyć najmniej 100 marek,
a towaru dostajemy do spółki najwięcej
za 300 marek miesięcznie, do tego doliczyć
komorne i subiekta, to towary ze spółki
drc'£.:e od żydowskich, chociaż żydzi za
funt soli licząpo5m k. Na naftę mamy kw it"
od dwóch miesięcy wydany i zapłacony
u p. referenta, jednak nafty dotychczas
nie otrzymaliśmy, tylko niesiemy brać u
żydów. ‘Policzyć wszystkie koszta całej
gmin", jakie ponosi z niedbalstwa urzędni
ków ; o wiato wych, to za te pieniędze można
by coś poiyśecznego sprawić. Nie dziwuję
się tyle urzędnikom, ponieważ dzisiejsi
Ufzędr.icy to zbiórka: jeden prus, drugi rus,
trzeci anglik, a czwarty francuz. Dziś do
urzędu wcisnęło się dużo nieodpowiednich
ludzi.
Jest w tem dużo winy i nas chłopów.
Przedewszystkiem powinniśmy się organi
zować w jedność, wtenczas każdy urzędnik
lepiej uszanuje i prędzej załatwi takiego
Człowieka.
Bracie chłopie, jeżeli zwracasz się do
urzędu, to nie myśl., źe idziesz do jakiego
dobroczyńcy, który ma ci coś z łaski zrobić,
bo lud nie jest dla urzędników, tylko urzęd
nicy dla ludu. Nie kłaniaj się nizko, nie
proś, tylko żądaj, domagaj się prawnie, jak
przystoi na prawego obywatela ir> jx
Do biur urzędowych idź śmiało, odwa
żnie, z energią, jak po swoje. Powołuj się
jawsze na prawo, które powinieneś znać.
Nie bój się, urzędnik nie wsadzi cię do ko
zy za prawdę, bo nie ma prawa, nie ma
oparcia potemu, robili to tylko moskale,
«a których nie było skargi, a ty możesz
Kkfcrżyć się, bo masz Sejm, masz tam swe
go przedstawiciela, który pracuje za ciebie.
Jeżeliś podał głos na posła ludowego, to
on tam walczy dla ciebie z róźnemi ma
gnatami i endekami, którzy czyhają na
twą wolność Wypracowali ci, bracie,, drze
wo bezpłatnie.
Alasz ustawę z 28 futego
1919 r., tylko wyciągnij rękę, sięgnij, a na
pewno dostaniesz, bo urzędnik nie ma iafeej odpowiedzi, którąby ci mógł dać, źe
tpbie się nie należy; on wie o tem, że ci
Się należy, ale często chce skorzystać z
twojej ciemnoly i sprawę odwlec, bo pan
dziedzic seJsweił się z nim za rękę, a może
rzytera c<w? .''nu wesmaoznie wcisnął, że
y się pan urzędnik nie spieszył i nie refcwinowa! las '■w pańskich. Ty bracie idź
f*raz, nicdi ci urząd odbudowy wyda kwit
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do najbhszego lasu, on musi ci go wydać
i to zaraz, ,bo ci potrzeba, bo gnijesz w swo
im chlewie i zgnijesz, jeżeli nie będziesz się
starał. Nikt za ciebie i dla ciebie nie będzie
się starał,1jeżeli ty samo siebie nie dbasz.
Zachęcajcie więc przedewszystkiem do czy
tania „Gazety Ludowej", bo w niej wszy
stkiego się sprawiedliwie dowiesz, bo staje
ona w obronie sprawy chłopskiej, pisze
wszystko wyraźnie i jasno, nic nie owija
w bawełnę, jak „Świąteczna" i wielu innych
gazet, które tylko są narzędziem magnatów
i endeków i tylko spraw obszarników
bronią.
Piotr Filipiuk
Czytelnik „Gazety Ludowej “.

Ostrożnie z n a ftą i benzyną!

ilość nieznacza, wystarczająca tylho na
tymczasowe zabezpieczenie od głodu, któ
ry nas v/ tym roku tak strasznie nawiedził,
a to z powodu wylewu rzeki Bugu aż 3 ra
zy na nasze zasiewy. Trzy razy sieliśmy i 3
razy zabierała nam wszystko woda tak, źe
nikt ziarka żyta, jęczmienia, am owsa nie
zebrał. To samo było i z kartoflami. Trzy
razy sadzono i wszystko przepadło. Musi
my więc udać się po za Warszawę po za
kup żywności i zwracamy się przez naszą
„Gazetę ludową" z wezwaniem do naszych
braci za Warszawą mieszkających, by nam
przy zakupie nie liczyli zbyt wygórowa
nych cen, bo to dla nas ostatnia deska
ratunku te kartofle.
Jednocześnie załączamy serdeczne po
dziękowania dla redakcji „Gazety Ludo
wej" za dobrą radę i pomoc w całej
sprawie,
Jan Romaniuk,
Aleksander DarsieSuk,
Teodor
Gregoruk,
j

I

Z Parczowa, gm. Białaczów, pow. Opo
czyńskiego.
Straszny wypadek stał się tutaj dnia
14 Grudnia r. z. Żona gospodarza Jana
delegaci gmin Kobylańskiej i KostomTockiej*
Łyżwy wstała o godz. 5 rano, by iść na
roraly. Zapaliła więc lampę, by sobie po
świecić, Lampa palić się nie chciała, gdyż |
nie było w niej nafty. Nieostrożna kobie
ta chwyciła stojącą w kącie butelkę, w któ
rej było 2 garnce nafty zmieszanej z ben
zyną i zaczęła lać do palącej się lampy.
Wtem zapaliła się nafta w butelce, która
Dnia 19 grudnia r. b. odbył się w Ku
pęki i i oblała palącą się naftą nieszczę tnie wielki wjec ludowy P. S. L. „Piast*'
śliwą kobietę. B i^ n a kobieta zaczęła po przy udziale posłów Jana Dąbskiego i Te
czątkowo ogień sama na sobie tłumić, ofila Wojdy i przeszło IClOO uczestników.
ale rady sobie dać nie mogła i w końcu
Wiec zagaił krótkiem przemówieniem
stanęła cala w ogniu. Mąż i dzieci- od p. W iktor Pawelec, prosząc zebranych
ważnie rzuciły się matce na ratunek, zbie- g o wybranie prezydjum wiecu. Do pregła się i gromada sąsiadów, i po kilku mi zyrijum powołano na przewodniczącego
nutach ogień ugaszono, lecz nieszczęśliwa
W iktora Pawełea, na assscsorów - Fran
kobieta została tak strasznie poparzona,
ciszka Jagirsiaka, Michała Pietrzaka i K.
źe po 5-ciu godzinach w wielkich mę-. W ódkę, na sekretarzy, Jaanera i Łopińczarniach życie zakończyła.
skiego.
Wincenty Franaszczyk
Przewodniczący zwrócił się do obe
Czytelnik „Gazety Ludowej"
cnych posłów z prośba o sprawozdanie
z prac sejmowych. Pierwszy zabrał głos
poseł Jan Dąbski, który w swym prze
Z pcrafjl Czarnocin pow. Łódzkiego.
mówieniu w dobitnych i jasnych sto wach
Nie wiemy, co sobie upatrzył przeciwko
skreślił stan Europy po wojnie i w yłania
„Gazecie Lnc!owej“ tutejszy proboszcz
jące się z tego rozgromił Państwo Pol
ks. Wtorkiewicz. Prawie co niedziela
skie, podkreślał te ciężkie warunki i nie
na kazaniu jest już nie mowa, aie zwykłe
bezpieczeństwa W’ jakich znalazła się Pol
wymyślanie na „Gazetę". Ks. Wtorkieska \v zaraniu swego /powstania.
wicz pesuwa się do tego\ iż grozi publi
Uważając, że dla młodego państwa
cznie z ambony, że nie pochowa na cmen kwes-tją bytu i istnienia jest ustalenie gra
tarzu tego, kto będzie czytał
„Gazetę
nic, -poseł Dąbski wyjaśnił ten. wielki na-1
Ludów:i“, dziecka takiemu nie ochrzci, cisk, jaki kładziono- w 1 pracy sejmowej nai
oraz j::K będzie szedł po lrolendzie, to ta tę sprawę, >v obronie której sam z ra
ką cłu.? !7e. gdzie jest „Gazeta Ludowa** mienia P. S. L. często występował w ró
zcłaleka będzie omijał, a podczas spowie
żnych delegacjach sejmowych. W prze
dzi rozgrzeszenia takiemu nieda. Ludność
mówieniu posła Dąbskiego Słyszeliśmy,
w naszej parafji jest zgorszona takim po że tę niepodległość, -jaka obecnie Polska
stępowanie ks. proboszcza, dochodzi do ma, pokonawszy wrogów, zawdzięczać
tego, żr podczas podobnych wymyślań
trzeba naszej dzielnej Armji, która stoi
śmieją i,:u się prosto w oczy w kościele.
na dalekich kiyesach, broniąc przystępu
Jest to obraza Boska, ale przyczyną, nie wrogowi. Po omówieniu spraw polity
stety, jest sam proboszcz, który swoim
cznych poseł j. Dąbski mówił następnie
zachowaniem się na ambonie sarn święte
o pracach scj-mowych w dziedzinie go
miejsce obraża.
spodarczej i społecznej. Jedną z najw a
—
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żniejszych reform do przeprowadzenia
'
.....
*
w sejmie była reforma rolna, którą spe1
Z g m in K o b y la ń s k ie j i K ostorałockłej
cjalnie referował w' Sejmie lic-seł Dąbski,
pow. Błndslticgo.
uważając, że dla ogólnego dobra pań
Prosimy o wydrukowanie tych kilku stwowego parcelacja wielkiej własności
słów o nieszczęciu, jakie nas tu na Podla nie tylko uchwalona, ale i w życic wpro
siu nawiedziło. Jest to wielka klęska głodo wadzona być musi. Z chwilą objęcia te
wa, jaka soadła na obydwie nasze gminy. ki ministra rolnictwa przez jedJićgo z po
Wysialiśmy więc 3 delegatów do Warsza słów ludowców, sprawa ta jest na dobrej
wy
Ministerstwa Aprowizącji dla otrzy drodze do urzeczywistnienia. Uważając,
mania jakiejbądź żywności. Z pomocą pos że dobrobyt obywateli kraju, podniesie
ła Józefaia Błyskosza i za jego staraniem nie przemysłu i rękodzielnictwa może
otrzymaliśmy z Ministerstwa Aprowizacji
nurn zabezpieczyć byt niezależny, naw o
fradriy na 20 wagonów ziemniaków. Jest to ływ ał poseł j. Dąbski do pracy i to do
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pracy wytężone*! t nieustannej. Praca bo Cieszyńskim i natychmiastowego wyda-1 się to załatwić dopiero kolo 10 Utfe 12
wiem uzupełnimy te braki i zniszczenia,
stycznia.
_>• _ n
lenia z tej polskiej ziemi Czechów.
które m m nasi wrogowie wyrządzili. Pol
— Komisja Koalicyjna w Gdańsku.
3) W iec domaga się zajęcia natych
ska przy umiejętn-ed gospodarce^ stanie się miastowego obszarów przyznach nam
G d a ń s k d. 4 s t y c z n i a . Przybyła tu
państwem najbogatszym na święcie. Po przez Konferencję Pokojową, a dla prze Komisja Koalicji, wysłana celem obejrzesiada bowiem na swych obszarach w szy prowadzenia plebiscytu sprawiedliwego,
lia portów niemieckich. Komisja obej
stko, co jej zapewni na tysiące lat nieza usunięcia żołdactwa pruskiego z Górnego
rzała doki, czyli zakłady do budowy i re
leżność gospodarczą.
Posiada bowiem
peracji okrętów, przejrzała spis okrętów,
Śląska, W ariuji i Mazurów Pruskich
węgiel, sól, i naftę — te najdroższe dary
4) Wiec ludowy solidaryzuje się z pro majdujących się w porcie i odjechała.
ziemi. Braki, jakie odczuwamy teraz gramem P. S. L., uchwala pełne wotum
K a t o w i c e d. 6 s t y c z n i a . Komi
w życiu gospodarczym, jak zaznacza! zaufania klubowi poselskiemu P, S. L., sarze Koalicyjni zaprotestowali przeciw
poseł J. Dąbski, są dwojakie. Pierwsze
powiększeniu ilości policji niemieckiej
a posłom okręgu kutnowskiego Janowi
to te kolosalne sumy, jakie kosztuje nas Dąbskiemu i Teofilowi Wojdzie za ich
na Górnym Śląsku.
*i 1
■•■i •>
wojna, której z a k o ń c z y ć jeszcze teraz nie gorliwą pracę dła dobra ludu polskiego
propozycja
pokojowa.
= Nowa
możemy, a następnie, ta dezorganizacja wyraża najserdeczniejsze podziękowanie
Rzym
d. 4 s t y c z n i a .
Bolszewicki
życia gospodarczego i naszego przemy i uznanie.
rząd rosyjski zwrócił się do Włoch z pro
słu, spowodowana przez- wojnę i przez
pozycją zawarcia pokoju1
.
Natym wiec zakończono.
naszych wrogów Niemców i Moskali. Je
— Co to wszystko znaczy? B e r 
Uczestnik.
dynym ratunkiem dla nas będzie praca
l i n d. 4 s t y c z n i a . Według nadcho
a8ia:::3BK;:acac3ffliaKŁ-! dzących wiadomości rokowania pomię
ludu polskiego, tego ludu o wielkim patrjotyźmie i poczuciu abywatelskiem.
dzy rządem angielskim a bolszewikami
Pracować i jeszcze raz pracować! — m ó
już na dobre rozpoczęły się w zeszłymi
wił poseł Dąbski, aby swą pracą zaspo*tygodniu. Podobno jest tam mowa o tym,
koić nie tylko, swoje potrzeby ale w ytw a
na jakich warunkach możnaby było
Z FR O N T Ó W B O JO W Y C H .
rzać na w yw óz, — wtenczas przy sprze
wrzeć pokój.
,/
' ,:'i'
daży tow arów (polskich obcym narodom,
= Przymierze bolszewików ^ Ind
Front litewsko - białoruski Na całym
marka polska będzie miała prawdziwą froncie ożywiona działaność w ywiadow iami angielskienii, B e r 1i n d1. 4 s t yswą wartość i nie będzie tak spadała
cza. Pod Połockiem zaatakowali bolsze c z n i a . Podobno do Moskwy przybyła
okropnie w kursie. Kończąc spiawozdawicy jeden z naszych odcinków bojo delegacja z Indji dla porozumienia się
nie poseł Jan Dabski powiedział: „L>zis wych. Po dłuższej walce zostali oni z w sprawie zawarcia przymierza między,
po roku wojny i istnienia Rzeczypospoli wielkiemi stratami odrzuceni.
Rosją bolszewicką a Indiami. (Indie jest to
tej Polskiej stworzyliśmy, bitną, karną
Na Froncie wołyńskim — Spokój. ogromny kraj, leżący w południowej czę
ści Azji. Z jednej strony Indje graniczą]
i dzielna armię, przed którą drżą nasi wro Po cofnięciu się wojsk Denikina zajęliśmy
gowie, teraz weźmy się do pracy i po Starokonstantynów i P Jośki rów.
z Chinami, a z drugiej z posiadłościami
roku odbudujmy i stwórzmy polski prze
rosyjskiemi. Indje należą do Angjlii. Sta
— Dnia 6-go stycznia pokój będzie
mysł i handel' i produkujmy towary na
le jednak powtarzają się tam ciągle bun
ostatecznie zatwierdzony. P a r y ż d. 4
wywóz, aby przed naszą wytwórczością
ty przeciw rządom angielskim. IJelżeH
s
t y c z n i a. Najwyższa Rada Koalicyj wir.domoić o próbach tego przymierzał
zadrżały zagraniczne potęgi finansowe .
Drugim z kolei sprawozdawcą sejmo na postanowiła, że dnia 6 stycznia nieo między indusami i bolszewikami jest pra-,
dwołalnie ma się odbyć wymiana protowym' by? poseł Teofil Wojda, któiy
v, dziwa, to anglioy będą ter aa mieli cię*
kułów
zatwierdzających traktat 'pokojo
w przemówieniu swoim omówił inne dzie
żki orzech do zgryzieni^. Przyc. rfldajfc
wy. Uroczystość ta została wyznaczona
dziny prac sejmowych, a mianowicie:
cji).
roboty publiczne, praca dla bezrobotnych, na godzinę 4 popołudniu w gmachu fran
— Irh ric z y c y żądają niepodległo*
aprowizacja kraju i system nałożenia kon cuskiego ministerstwa spraw zagrani £ci. D u 1• lin (stolica Irlandii) d. 5 Stycznych. Najpierw podpiszą protokuł de
tyngentu i daniny jednorazowej.
c z n i a. Partje niepod 1egłośoiowoów ir
Poseł Teofil W ojda nawoływał ze legaci niemieccy, a później Klein anso do landzkich, tak zwani „sinfennMci" ogłou
ręczy im list uwierzytelniający, że koali
branych do spełniania swych obowią
sili manifest, gdzie bezwzględnie iąda]q|
cja
zgodziła się, by Niemcy zaraz dostar
zków; obywatelskich, nawoływał do je
niepodległość} Irlandii i odrzucają-wszel
czyli 192 tysięcy ton różnych materiałów
dności przy odbudowie gmachu naszej
kie ustęipfitwia1 czynione irlatldtezykoin
ukochanej Oiczyny, Pomiędzy miasto okrętowych i portowych, a resztę w cią- przez rząd angielski.
-•- • 11 V
i wieś ręka wrogów ukrytych rzuciła . gu 30 miesięcy. (Przypominamy czytel
= Położenie w Irlandii coraz groź
nikom, że tonna równa się tysiąc kilogra
kość niezgody, chcąc wyw ołać bezład
niejsze, L o u cl y n d. 4 s t y c z n i a. Wj
mów, czyli blisko 2500 funtów. Na jeden
i rewolucje. Ta ręka, to ręka naszych
os U o ich dniach dokonano znowtu na ge*
ukrytych wrogów, którym dla ich niec wagon można naładować 10 ton, a ponie ncrala Frencza nowego zamachu w Ir
nych planów (potrzeba bratobójczej wal waż Niemcy mają razem dostarczyć 400 landii. Generał FrenJz jest wicekrólem,
tysięcy ton, przeto na przewiezienie wszy
ki .polskiej. „Ale niech idą precz nasi ja
czyli angielskim g ener a ł-gubornatorem:
stkich
tych rzeczy trzebaby było mniejwni i ukryci wrogowie, ta niecna robota
w Irlandji.
1• ■ J :
■_ ' • :
więcej i 40 tysięcy wagonów. Przyp. re
im >się nie uda, chłop polski jest świadomym
— Zawieszenie bron! między Estonją
dakcji)'
obywatelem siwego kraju, będzie stał na
a bolszewikami. W i e d e ń d1. 5 s t y c z 
= Układy z N iem ym i o to obszary, ni a.
straży lądu i porządku i: nie da się pogrą
Dnia 31 grudnia zostało zawarte
na których ma odbyć się plebiscyt P a  zawieszenie broni w mieście Dorpacie
żyć w haenie anarchii.“ Terni słowami
r y ż d. 4 s t y c z n i a. Obecnie toczą między Estonją i bolszewikami rosyjski
zakończył przemówienie poseł T. Wojda.
Po przemówieniach poselskich, w y się w Paryżu układy o te ziemie, które mi. W edług tego układu wszelkie dziaJa
wiązała się gorąca dyskusja. w której bra mają być zarządzane przez Koalicję pod ni a wojenne mają być od d. 3 do 10 sty
ło udział bardzo wielu mówców. Stawia czas plebiscytu. Niemcy, którzy począ cznia wstrzymane, ale i po dniu 10 stycz
no szereg pytań, na które posłowie obe tkowo byli ulegli jak baranki, teraz za nia zawieszenie broni już samo stale
cni odpowiadali. Wiec zbudził w nieje czynają znów stawiać różnorakie warun z dnia na dzień się przedłuża, o ile któ
ki, chcą naprzykład, by na ziemiach tych raś ze stron nie wypowie tego zawiesze
dnym włościaninie tę drzemiącą w nim
obowiązywało prawo i przepisy niemie nia broni na 24 godzin naprzód. Już im*
chęć d ó ipracy społecznej i dał mu poznać
ckie, inaczej mówiąc chcą, by pod pokry wet przystąpiono do traktowania w spra
i zrozumieć, kto jest jego prawdziwym
wką koalicji mogli rządzić tak, jak im to wie zawarcia stałego pokoju i posunięto
obrońcą, a kto farbowanym lisem.
Na zakończenie Wiec uchwalił nastę wierutnie będzie się loodobało. Koalicja te rozprawy tak daleko, że podpisano tu i
na to nie chce się zgodzić, więc i tu Nie
pujące rezolucje:
trzy punkty przyszłego traktatu pokojo
1) Wiec ludowy w Kutnie odbyty d. mcy* w końcu będą musały ustąpić.
wego, mianowicie: 1) oznaczenie granic,
— Niemcy jak mogą, tak się wykrę 2) gwarancje wojskowe i 3) niepodległość
19 grudnia 1919 r. protestuje i sprzeciwia
się przeciwko prowizorium dla Galicji cają. P a r y ż 5. 4 s t y c z n i a . Przewo Fstonji. Przy podpisywaniu tego zawieWschodnieó, tej odwiecznej krainy pol dniczący delegacji niemieckiej fon Lerbroni było obecnych 20 Mtiery*
skiej, użyźnionej naszym potem,, a obro sner oświadczył, że Jest jeszcze' tyle tiie- tartfeklcllj koalicyjnych cbietmwafzy.
nionej od wrogów i zroszonej krw ią bo zalatwionych spraw, iż jest wątpliwe
— Upadek Denikliia f Kołczaka.
bardzo, czy będzie można ostatecznie
haterskich naszych dzieci i kobiet.
w ; e d e ń d. 5 s t y zz n i a., Na skutękj
2) W iec domaga się jak najszybszego 6 stycznia ostatecznie pokój zatwierf-' - •r'V7.padrwęcia się armji Denikina przestał
przeorowiadzenia plebiscytu w Śląsku czvli ratyfikować. Prawdopo^n’--'.- c!a istnieć już jego rząd,
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Polskę czeka ofensywa bolsze
gospodarstwa rolne źle zagospodarowane,
wicka. Minister Spraw Zagranicznych
z matłą ilością inwentarza i niewielkimi
Patek, który bawi obecnie w Paryżu, zapasami' zboża. Jednak na progu 1919
oświadczył, że na pewno z wiosną armje roku stanęliśmy z otuchą, bo zmieniły się
bolszewickie uderzą na Polskę. Polska
warunki polityczne.
Ostała okupacja,
będzie wtedy sama jedna, bo Kolczak
władzę w kraju sprawował już Rząd Pol
ski.
i Denikin są doszczętnie rozbici. Musi
więc Anglja i Francja Polsce koniecznie
Doniosłe znaczenie dla rolnictwa na
dopomóc, by łatwiej ten na-pór w ytrzy szego miało posiadanie własnej w ładzy
mała.
rolnej — Ministerstwa Rolnictwa. Cudów
od Rząclu nie mogliśmy, się spodziewać,
gdyż w początkach stosunki nasze z zagranicą nie zostały nawiązane, zaś w
skarbie były pustki.
Niemniej jednak Ministerstwo Rolni
^ Pobyt Józefa Piłsudskiego w Poctwa, rozpoczęło prace przygotowawcze
znaniu. W zeszłym tygodtaiu obchodzi!
do popierania rozwoju rolnictwa, i usu
Poznań pierwsza rocznicę wypędzenia
wania dotychczasowych bolączek.
W
Nłenaoów. Uroczystość odbyła się wspa pierwszym rzędzie zabrano się dó scala
niale. Przybył również Naczelnik Pań
nia wsi. Pozatem pośpieszono zniszczo
stwa Józef PiJsudzki w raz z prezyden nym powiatom z pomocą w postaci narzę
tem ministrów p. SkulsMn?.
Naczelnik
dzi rolnicaych, ziarna do. siewu, inwenta
Pańsfrwa był bardzo gorąco pragrjrMO- rza i i. d. Zajęło się również Ministerstwo
wa-ny.
losami kilku szkół rolniczych. W każdym
razie dobroczynne skutki z istnienia tego
euob -..:im a— mmmummmmKimamtamamtmmoemminm
Miinisterstwa nasze rolnictwo odczuło powaśnie.
Pracy jest jednak wiele. Odbudowa
zniszczonych wsi nie jest ukończoną, war
sztat rolny źle zagospodarowany, brak
zw tezcza narzędzi, inwentarza, bydła i
**= Katastrofa Kolejowa pifd Omkoni. Wprawdzie w roku 1919 nie roz
riileni na Syberii. M o s k w a d. 4 s t ygrywały się w Polsce walki orężne, lecz
e z n i a . Pociąg w iozący ministrów rząw roku tym byf niepomyślny urodzaj,
Słu Kolc*aK:« wykolei! się ncM Om&Jtkm
mniej, niż średni. Słoty jesienne, a na
i spadł z bardzo wysdfTego nasj^pu
stępnie
wczesne mrozy spowodowały
w syrzepaść. Wszyscy ministrowie po
opóźnienie w siewach i zbiorach. Dużo
nieśli podobno śmierć na miejscu.
okopowiizn pozo tak) w ziemi. Wieś do
•nowych zbiorów wytrzyma, lecz i to nie
Jałt bladła,• to do żyda. P a r y ż '
we wezystkich- powiatach, miasta zaś zbyt
0 . $ s t y c z n i a . Natte&rty tą tifiafóonio liczyć na dowóz zboża.ze wsi nie mo
irrtc&ęi, że nowy rzad ustanowiony przez
gą. Pozostaje konieczność sprowadzenia
Kołczaka czyni wSJłne zabiegi. żeby wojdużej ilości zboża % poza granic państwa.
pnfifrta, maKkrjaee Kie .jeszcze na SyObecny Minister Rolnictwa będzie musiał
fcerjl oraz czechosłowackie nie wracały
baczną uwagę zwrócić, aby te zapasy, ja
Ido $wych ojczystych krajów, a pozosta
kie
w kraj:; mamy, nie były jak dotych
ły tam dia obrony Kołczaka.
czas wywożone przez paskarzy na za
\ s « Nowy pra»wr*t sa Uhrałnio. pozbycia się bólów, wywołanych gość chód, gdyż groziłoby to katastrofą w se
II w'ó w "d- 6 s t y c z n i a. W Kijowie cem, reumatyzmem, podagrą, nerwobólami, zonie wiosennym. O zaopatrzeniu rolni
po wypędzeniu Deuikina wszystkie psr- ischias,- postrzałem, darciem, lub łamaniem,
ków w konie, należy Już teraz pomyśleć.
(tje socjalistyczne porio^umiaiy się mię katarem, zapaleniami, -hiszpanką i. i. d.’
Stanowczo stwierdzić należy, iż Usta
Bierze się kawałek KfegjMńaams, zwilża
dzy scfca i wespół z fcgfcewfcum utwo
wa o przyznawaniu drzewa na odbudowę
filkeholew i przykłada na bolące miejsce
rzyły nowy rząd ukraiński, do którego
zniszczonych wsi, nie była poważnie trak
Rhpumon
wywołuje samoistnie masaż
iwcsdi i działacze z obozu Petlury. 7 Mo
towana przez odnośne czynniki rządowe.
i usuwa najdotkliwsze bóle. W całym święcie
skw y nadchodzi wiadomość, że i tam -.po
Ody rolnik nie będzie miał dachu nad gło
i;żyta ze skutkiem niezawodnym metoda
noć bałszewicy mata aS-ę pogodzić z mien- Rbtumon otrzymać'można w każdej apfece
wą, i jakie li takich zabudowań, niemą mo
szewikami i z eserami w celu wyłonienia
i składzie
wy o zagospodarowaniu się. r.
wspólnego rządu i zwołania .Konstytuan
Skład ftp teka Ełarcsa, IMarssaJkowska 94.
Znaczne obniżenie plonów spowodo
ty, czyli sejmu. (Esery znaczy socjaliści
wał również brak obornika. Niestety, nie
I
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zatroszczono się, dostatecznie o nawozy
Jucyfffa oartjia cHkwsfeł. Prz^p. redakcji).
sztuczne. Były tylko obiecanki. W tym
—
Nowe wybory nr* prezydenta
roku sprawą ta zawczasu i. poważnie trzeRzeczypospolitej JRfencusklej, P a r y ż
ba się zająć.
id. Ą s t y c z n i a . Ditia 17 ątycenia od
Odbudowa spustoszeń w ogrodnictwie
W Y D A R Z E N IA R O L N I C Z E
będą się w w e wyfwry m prezydenta
i pszezelmctwie, również niezbyt naprzód
Francji, gdyż czas .urzędowania teraźw 1919 roku.
posunęła się w roku ubiegłym. Zwłaszcza
inieiszego prezydenta Puankarego już się
pszczelniotwu grozi upadek, e iie do podkończy. Mówią, że wybrany na preszyKażde przedsiębiorstwo, czy to prze ka.rmiania_ wczesna wiosną nie będzie cu
śdenta Frwaeji Śletete iBemanso. Będzie-' mysłowe, handlowe, rolne, prywatne lub
kru. — Miodobranie w roku 1919 było fa
więc musiał ustąpić z dotychczas owe ko zbiorowe, w końcu każdego roku robi ob
talne.
stanowiska prezesa ministrów. (W ybory
liczenia z wyników swojej gospodarki.
Największym dorobkiem roku 191!.
asa ©rezydenta;, czyli naceehnk© państwa Tylko tą drogą można- stwierdzić, czy da
icsf uchwała Sejmu Ustawodawczego ł
są we Frant# ctokonywone wspólnie
ne przedKłębfofs^wo pnzyniosło korzyść, dnia 10 lipca o reformie rolnej. Na zasa
przeiz izbę posłów i przez senat, bo ja k ' czy stratę.
dzie tej Ustawy Rząd ma wykupywać zie
wiadomo, we Franci pa-rlament, czyli
Nam Jednak chodzi w tej chwili nie mię z rak właścicieli większej własności
mfan jest dwmabowy. Przyp. redak.)
* o pojedynczy przykład, łScz rozpatrze parcelować ją i oddawać chłopom na dłu
«*•--'Nowa rnchawka wojenna w Tur- nie całości « s ;ł* g o krajowego rołnictwa
goi.et.ma spłatę. Do uchwalenia teł refor
z punktu interesów gospodarstw małorol my, którą nazwać można polska ustawą "
ig$L W i e d e ń d. 5 s t y c z n i a . Świeżo
sjorgpanizowana armja narodowa pod wo- nych i przedstawienie Ozytelnikom dorob uwłaszczeniu ziemia chłopów, przyczyni
t e t Mustafy Kemal Baszy postępuje sta ku osiągniętego w roJcu ubiegłym.
się klub P. S. L. „Piast11, najpoważniej
le naprzód w; kierunku m KonstantyRok ten przejął gospodarkę rolną po szyrni rzecznikami w -tej sprawie byli po
rofca J918, a (widocajaemi śladaimi wojny, słowie W itos i Dąbski. Ustawa ta w roki

S z t o k h o l m (stoSica. Szwecji) <3. 5
• t y c z n i e . Nadassly tu z Finlandii wiafe w tóci, żei
bolszewicy syberyjscy
tsr sam dzień Bożego Narodzenia ssajęli
jprawie bez żadnej walki siedzibę rządu
feołczaka. Caia buja kolejowa znajduje
«i<2 W ich rekach. Żądają on,i przywróce
nia rządów sowieckich na całej Syberii.
% ^ s Denikin cofa się aż na Kaukaz.
I$ l'ie # e ń d. 4 ą t y c a n i a . Podobno
wszystkie wojska Denikinowskie są pospteszwie z Rostowa na-tf Donem wyoofy» Wane aż na Kaukaz. Cały rząd Deuikina
również
się setironii. (Rostów nad
'Ponem leży w obwodzie W ojska D oń
skiego, dotychczas od samego wybuchu
rewolucji rosyjski#] bolszewicy dostępu
tam «$e rs£«S, gdNrż teoeacy wrogo prze
ciw ko nim występowali. Obecnie zdaje
się, źe i ten kraj bolszewicy zajmą, skoro
Denikin się stamtąd wycofuje. Przypisek.
iw tólefM
"= Toinsk na Syberii, zajęty przez
Czerwoną arraJe. O kow 70 różnych od
działów wojskowych z cofającej się ar*2fS Ketawfca mtr&fucMo się w Toms-ku
I poddało się wojskom bolszewickim.
iGsąfy sztab 2-giej dywizji syberyjskiej,
tt także sztab 1-szej a-rmji Kołczaka zaIfosfi bctetewicy *lo nfeswoła.

Z KRAJU.

Z GOSPODARSTW A.
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1920 będtote częściowo wprowadzona w
życie, a posłowie nasi musza jej strzec,
jak oka w głowie, aby nie ®ostaia ona spa
czona. Do roaparcelowama już przezna
czono-130 tysięcy mordów w 7 guberniach.
Ryta również uchwała Sejmu o przymu
sowych dzierżawach mająóków niezago
spodarowanych. Niestety urzędnicy prze
ważnie ja zlekceważyli.
Chcieliśmy obsiać wiosna wszyst
ką ziemię, odłogiem leżąca, siato się ina
czej. nie nasza w tym wina. Sądzimy, iż
uchwala ta w roku bieżącym nie napotka
już trudności przy wprowadzaniu w życie.
Sprawy serwitutowe, które w czasie
wojny zostały zaniedbane—-i w roku ubie
głym nie posunęły sie należycie naprzód.
Również dzięki naszym postom ludo
wym nareszcie dopiero pod koniec roku,
wprowadzono wolny handel produktami
rołniczymi. Niestety, w wielu powiatach
oddziały Głównego Urzędu W alki zi Li<%
wą, są przyczyną stale wzrastającego par
ska. Urzędy te, bez wysłuchania opinii
rolników wprowadzają ceny na niektóre
produkty, zapominając i o drugiej stronie
medaiiu. Jeżeli ma*ją być ceny maksymal
ne, czyli najwyższe, których przekraczać
nie wolno, to nie tylko na to, co rolnik wy
twarza, lecz na wszystkie artykuły pierw
szej potrzeby. Dla czego w takim Kali
szu za zapałki biorą po 60 fen., a za jaj
ka 'pozwalają brać tylko 50 fen. >td? —
Sprawa ta wymaga
sziozegółowszego
omówienia i napiszemy o niej osobno.
W .aprowizacji miast, były chwilowe
przesilenia, lecz nie z wjfiy rolników, jak
niektórzy twi&rdzili, lecz wskutek fatalnej
organizacji handlu. Pasek i szmuglerstwo.
oto główne przyczyny zła.
Sprawa długoterminowego kredytu
rolnego jeszcize nie jest wprowadzona w
życie. Został utworzony Polski Państwow y Bank Rolny, który niewątpliwie w ro
ku Jbieżącym ruszy się z miejsca.
Sprawą podnoszenia rolnictwa mają
zajmować się Sejmiki, twoorząc W ydziały
Roine. Jak do tej pory, skutków tej pracy
nie widać. Należałoby poważnie zasta
nowić się, co i jakimi drogami' m a być ro
bione. Lepiej byłoby zbytnio nie roz
praszać sie, lecz popierać spoteczne orga
nizacje rolniczie. W roku 1919 rozwijały
się wprost żywiołowo handlowo Stow.
Rolnicze, powołując do ży d a własną Cen
tralę. Stowarzysizmia Spożywcze, kółka
Rolnica® i mleczarnie uczyniły poważny
krok naprzód. Zapoczątkowano również
organizacje handiu jajami.
Z wyników’, osiągniętych w r. 1919
na o«6f możemy być zadow ołm i Przy
stępując do w ytężony 'i usilnej pracy w
roku bieżącym, nietyiko musimy utrwa
lić zdóbycze roku ubiegłego, jak wyko
rzystanie reformy rolnej, tera posunąć kOatieczTrie warsztaty rołne na w yższy szcze
bel ktitory.

CUD O W A

ł

się koło na wiekowym zegarze dziejom
wyra obróciło, a wskazówki wskazują
W celu nabycia1 wyborowych D RZE  na inną godzinę. Na godzinę, która, piryi
W EK O W O C O W Y C H , NASION, NA chodzi
każdy naród,.na każdy staai —<
RZĘDZI
OGROi5M?CZYCH
radzimy
ach, i i;a ka&decro czfo_wSek.a!
zwrócić się do najstarszy cli i najwię
Wielcy panowie wtedy dobijali ter'
kszych Zakładów Ogrodniczych C, UL gu o biedny kraj z w Kogami narodu*
RICH, istniejących od roku 1805 w W a r sprzedając się m upokorzasjąco nwiuią sa
szawie przy ul. Ceglanej 11.
rnę, a wioskowe searaki szlachcice sztf
akurat tak, jak idzie dzisiaj większość
ife®WWta»«.r#ii«»WłaTłBw«iurww-..wTO»«ywtoW*e.'łiwi;BWMf™eeł.->»m*crw!<aewx»»r^3,tMwixri«>łAał»»i
chłopów w polityce, to jest na pańskim
sznurku.
JAKÓB B O JK O .
ówcześni chłopi nie wiedzie!!' o nf.
czeni. Nic ich nie. obchodziło, co się
w kraju dzieje, a choćby i co który miarkawał,
to musiał milczeć, bo nśg tni«ł
(Prawdziwe zdarzeaiej
praw® głosu. Pracowali w pocie czoła
To, co wam tu oipiszę, zdarzyło się dla dworu We dnie, a dla siebie w nocy,
za W isłą, a będzie temu 130 lat ż górą, gdy było można.
,.|
kiedy to jeszcze Polska istniała, ale się
Trafiali się atoli m-ektóney
nie było już wcale czemu weselić. Bo w otnezas, którzy w dobrze zrozumianymi
i cóż z tego, że mieliśmy sw e. rządy
swym interesie cl) ci cii się lepiej obcho
i swego króla Poniatowskiego na tropie, dzić z chłopem, ale cóż, kiedy władza
ale to wszystko psią wodę warzyło i tyle. t wykonawcza ruśe do nich naieźsiiw, ukt do
Osiodłały go baby, które trafnie sła- historycznego ekonoma, czyli, . jak goi
wny Niemcewicz, przyjaciel chłopów,
chłopi zwali, „oicumona“. Ci byli panami'
nazywa „kwokami" i biedny król nie życia i śmierci chłopa, a nie wszyscy by-*
mógł przy nich ani złpnąć. Kobiety te, li tacy „poczciwi11, jąk ich opisał MicJdeparnie z pierwszych domów, były zepsute
wiścz w swym wz&i&czmym „Paw* Ta-,
do imentu, a co gorszą, kochały i Moska-i deuszu“.
’
.;
li, naszych wrogów, co oczywista w y 
Cala! nadzieja: ł rozrywka dWboówi
warło zły w pływ na króla, a fatalny dla
W; oncząs, była w karcztffic, całą ucie
narodu.
chą — zabawa w aiedrielę. Przy brzęki?
R yły to baby piękne, ani słowa1, ale skrzyipaec chłop zapominał o swej cięż-*
ni© znalazła się między niemi ani jedna kiejdołi i udając zuęha, śpiewaj: „Ni® bQf*
z sercem patriotycznym, ani jedna pra ję się pana, ani qk umowa, odrobiłem!
wdziwie z sercem kochając cm.
stole, bedte sśedtiaf w doraa".
' y|
Niestety! brakło Ponikowskiemu ko
Ciąg dalszy mstqpL \
':^'%
chającej kobiety, a miał piękne.
Ktoś, znsający się dobrje na tej rze
czy, powieidziali, że piękna kobietą tyle
warta, ile złota zaważy, ale na kochają
cą kobietę wie masz ceny.
Pewien europejczyk, który, po im h id a sią|
Trudno wymagać odemnie, abym
statku na oceanie Spokojnym, dostał się,
sumiennie powieidzj&ł, czy ten człowiek'
w ręce ludożerców i miał już być włożony!
miał rację, ety me, ale to pewna, że król
do kotła, ocalał dzięki swoim butom. BylJ\
tak wyszedł na tych „kwokach”, jak Za one tak błysxcznce, i i odzw ierd& M y po
błocki na mydle.
sążki bożków, Mstflwione dookofa islejsca
Panowie ówcześni byli pod względem
odbywającej się uczty, co mu zjedmto cześć
przekonań politycznych bardwej zacofa tubylców. Powróciwszy do ojczyzny, za*
ni, niż dzisiejszy obszarnicy. Patrząc
groził swoim spadkobiercom tyydiledai<Mś w Sejmie na fch argumenty, człek
ezeniem, gdyby nie uiywsH stale pasły do‘
się nie może nariziwować, kiedy to zm ą obuwia, która go uratowała od niechybne}
drzeje, a ma się tjoyęcie, ozem bvK ich po śmierci. — Była to „ Z O R Z A * najlepsza
przednicy w owych czasach, kiedy wielki
przetłuszczona pasta do obuwia. Wyrób
Ojciec Śtaszyc, Zamoyski I inni dobrzy
, Krajow®| Wytworni Ćfr«m(cxndJ* w War
szlachcice, chcieli koniecznie zrobió w y szawie Ogrodowa 40, tel. 187-94, 288-90,
t o w ówczesnym prawodastwie szJactoeekfcm.! Ale jak 'tanrtym nie przydały
.się wszelkie protesty zgoła na nic, tak
Pocsynajją© od dalaiejssefo
i Ś!epowik1zorn; teraźniejszym na nic się
nie ®da ich sfjjrzecmwnia przy refortwte nu m era» cena pojedyńczcjęo sm«
roine j.
meru „Gazety Ludow ej* będzie
Majątki Idi, co prawda, w om czas
w y n o s iła ii mai»ikęy lu b i
byty kokłsstłtte! Niejeden magnat ,polaki
miał większy rtfająfek, niż Jakieś isdziehte
9*©wę 5 0
k sitżątto ntenweekie, i dzisiejsi nibyto
Pręgierz,
dziedzice wyglądają raczej na rządców
6woz«snych panów1.
K A ttnn,K R ŹY K .(
Dziisiejszy- tató dziedzic Jedbo .kr#
Miesiąc
styczeń ma dni 31'. ■*
P rzy po m in am y tym Czytel dwu wfcdkowy wie 'nawet, która klitka
i
kiedy
ma
znieść
jajko,
a
tamtocześni
Świata Koisioia
I
nikom, k tó rzy jeszcze za zesz panowie, wawert swych dóbr dobrae nie
Dnia
Rrymiłie-K«toSlck'"S09
f
ły k w a r ta ł zalegają z opłatą, znali.
11 Hiedx.
I po 3 Kr. Honoraty p.
!l
12 Ponied
Arkadj«s*a m., Modests
}
I
dziś już mało w P isce jest ‘pra
by n ie z w ło c z n ie ffnaBęj&mość
13 Wtorek
Weroniki p. i Glafiry p.
i
wdziwych panów, a są tylko więksi go14 Śruda
n a d e s ła ła , g d y ż w przeoiw nym spod«rze w- lepszem wydaniu, którzy *ri<*
Hilarego 0. W. D. K.
i
f i Ctswar.
Pnwla 1 Pwiti«iiniha
;]
razie w y sy łk ę „ G a z e t y * * w k r ó t  tern różnią od nas chłopów, że ubierają
16 Piętek
f Marcelego p, m, Ottona »s» y
17
Sobota
Antoniego
op.
H
ce n ie od w o łaln ie im wstrzy swych forysiów w obrzydliwą iibkrrję
/czyli mudur na wzór memaoclci i że chcą
Długość
Przybyło
Wsnhdd
Z » r h .«
mamy.
dnia
dni
ałailęa
słoik#
L
rośeć rządy w garści, jak za dawnych
13 fl. B
min. 31 1 fi. 8 no. 7
czasów, Nie chcą nic o tera wi-cgłzieó, że
wi i .W2<euKi>...<'.auwMMBau»'«4t.'.■auTttiłałttŁawA:.'

y&tei:

HtKui : ,u,’.Łi-;'iii«x™»łOTl

Kie mają kwitu.
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GAZETA

L U D O W A

we. Radzimy Wam jeszcze zwrócić
się do posU Śnisguli
P. iauf.osowski w Kutkach. Nikt
P. Francis,zak ĄnrizlMłci — Karo- Panu nie rftoże zabronić uczyć dzie
fow. RAdziyny wam zwrócić się w tej ci czytać i pisać. Nie może Pan
sprawie do posła Lewego, bo dru być tylko gminnym ani rządowym
kowanie tej ^prawy w .Gazecie" nie nauczycielem, ani też prowadzić pra
wiele pontoić.
widłowej szkoły, bo na to są rzeczy
wiście potrzebne egzaminy. Serdecz
P. Wojciach Mirowski w Pruszko nie dziękujemy za pamięć i skarania
wie. Se decznie dziękujemy za ży dla .Gazety Ludowej®.
czenia.
nQazetę“ będziemy nadal
Czytelnia'Ludowa w Osmollcach.
wysyłali i prosimy o dalsze rozsze.Gazetę" dla Kukuryku wstrzymaliś
jzanic jej.
my. Od Was za rok ubiegły nie na
P. Antoni TurblAskl w Starym leży się nic, wszystko zapłacone.
Polu. My tu w Warszawie nic Wam Trudno jest w obecnych warunkach
teraz pomóc nie możemy. Takie zakładać lu lowe pismo codzienne,
jiatiużyctn jak u Was, to nie pierw gdyż trzebaby na to ńajmniej ze 2
sze i nie ostatn.e, a ludzie są sobie miljony marek, a ludowcy na taką
sami w nni, dlaczego się dali otu sumę nie mogą sobie pozwolić.
manić i nie glosowali na listy ludo Cześćt

2

P. Franci3zok Milczarek w Przesiadlowio. Program i Statut naszego
stronnictwa wysyłamy. ZakrzątnijCie
się dzielnie około zorganizowania
stronnictwa w Waszej gminie, by przy
przyszłych wyborach naród już na
prawdę wiedział na kogo głosować.
Zorganizujcie po wsiach rady ludo
we wiejskie i na całą gminę jadę
ludową
gminną.
Porozumcie się
również z ks. Machnikowskim z Gał
kowa.

Tak jest ze wszystkiem. Zresztą nie
tylko nasza „Gazeta" podniosła cenę,
wszystkie inne to samo zrobiły, gdyż
inaczej musiałyby pobankrutować
Jeżeli Wam koronami za ciężke pła
cić, to płaćcie markami.
P. Leon Pioirus gm. Ramotówka.
„Gazeta* jest wysyłana co tydzień
regularnie. Musi więc ginąć albo
na poczie, albo w gminę. My tu nic
nie możemy poradzić, bo dawny m i
nister od poczty p. Linde przez ca
ły roi; blisko swego urzędowania nie
P. Józef Pióro w Dęfaniu. Nie potrafił uporządkować sprawy pszemiejcie do nas pretensji, że „Gazeta ' syłania gazet pocztą. Najlepiej po
zdrożała, tylko do drukarzy, którzy rozumieć się ze stójką z gminy, co
każą sobie teraz dwa razy drożej chodzi na pocztę, by pilnował już
za robotę płacić, a także i do fabryk Waszej .Gazety*.
papieru, które również podniosły ce
P. P. Władysław Barski, Józ«f Pod
nę na papier.Dawniej przed wojną niosły i Jakób KaSadziak w Borzewisku;
kupiliście jak nic za korzec zboża Jeszcze raz z całą stanowczością
piękne buty, a czy teraz kupicie? zapewniamy, że pieniędzy nie otrzy
maliśmy wcale. Ostatni zoś Wasz
list polecony odebraliśmy z poczty
niozaklejony i kwitu żadnego w nim
nie było.
P. Józef Urbaś v; ’ v'’i Niemiec
kiej. Macie zupełną r. cj-j, żołnierz
a !
polski powinien służyć przykładam
karności i grzeczności,
gdyż we
ATAKI W ZUPEŁNOŚCI USTAJĄ.
=r K A M IEN IE S C H O D Z Ą B EZ BÓLU. ?
(począ! kowe). Dól w bokach 1 dołku podsercowym (gdzie schodzą się żebra). Pobolewa- własnym, a nie w nieprzyjacielkim
nia w wątrobie. Skionność do obstrukcji. Uryna ciemna i mętna lub też bezbarwna jak kraju się znajduje.
Szkoła Rolnicza w Nałęczowie. Bę
woda. "Język obłożony.
Gorycz i kwas w ustach.
Odbijmie gazami.
Wzdęcia i burczenie w kiszkach.
dziemy wysyłali.
Bóle i zawroty głowy. ( O ilU -So t t t t t t (podczas ataków). W dołku i wątroDic silny ból, który się rozchodzi
P. Piotr Watek w Dzwonov;ioach.
Silne podenerwowanie. U O j d W J
ku stronie tylnej — w pasie — krzyżu i sięga aż pod łopatki, wzdęcia
Pieniądze otrzymaiiśmy i do żąda
irzucha, rozsadzanie żeber i parcie na kiszkę
Brak tchu oraz ból w plecach i klatce piersiowej (na
nia 'zastosowaliśmy się. Na urzęd
przestrznł). Niekiedy wymioly żółcią, dreszcze, zimne poty, żółtaczka.
nika nie dostaniecie się, bo na to
Bliższych informacji udzioh: Apiekarz-fi-jolog H . N IE M O J E W S K I , N o w y Ś w ia t 16, .m. 27. potrzebne są egzamina.

leiains

podaje do wiadomości p. p. Udziałowców, że

wyszedł z druku i jest do nabycia w^Administracji

m śr>©*8ę dnia 84 ©tjfCSBBŚa r. b. odbędzie się

„Przewodnika Kółek i Stowarzyszeń Rolniczych44 Kopernika 30

z następującym porządkiem dziennym:

1)

sprawa podniesienia kosztów wydawnictwa w związku ze straj
kiem drukarskim i podniesieniem cen na papier;

2) sprawa podniesienia kapitału zakładowego Towarzystwa.
Zebranie rozpocznie się o godz. 10 w lokalu redakcji
w Warszawie, przy ul. Świętokrzyskiej N i 17.

„Gazety Ludowej"

Zarząd przypomina p. p. Udziałowcom, że zgodnie z brzmieniem
statutu zebranie to jako zwołane w. ulE*&s«gam terminie, jest ważne

oraz w K S I Ę G A R N I A C H
>
w c ą n le Q tn k . za egzemplarz, z przesyłką 6 tnie. 8 0 f e m
KALENDARZ obficie ilustrowany zawiera następujęce ważniejsze artykuły*
Naród pod bronią, Polska Zjednoczona, Co działo się w Polsce
i na świecie w roku ubiegłym, Kilka uwag o pracy oświątowej,
Praca w Kołach Gospodyń Wiejskich, Praca oświatowa w Kołach Mło
dzieży, O sieci szkolnej, O sprawach rolniczych w roku ubiegłym,
Zadanie drobnego rolnictwa w zakresie współdzielcżości, Stowarzy
szenia rolniczo-handlowe, jako ważna podwalina naszego życia eko
nomicznego, Powojenna gospodarka w polu, Jak będziemy podnosili
naszą hodowlę, Czy mamy nadmiar owoców, Warzywnictwo wło
ściańskie, Jaką powinna być wieś polska, Rybactwo włościańskie.
W końcu Kalendarza — obszerny dział informacyfny.
Kółkowicze niech dopominają się o Kalendarz w Okr. Związkach
Kółek Rolniczych.

i uchwały jogo b?dą prawomocne bez względu na ilość przybyłych
na nie p. p. Udziałowców.

len?rsfyiitiii!
„S cab i oform -0 fa ń sk i”
prowizora farmacji I. ORĄŃSK1EGO.
Mocniejsza dla dorosłych i łagodniejsza dla dzieci

Nie p lam i bielizny.

M a przyjem ny zapach.

utePos w
ti«» nftreicfc latatoj WP® tali di.
skończonej kuracji łatwo daje się zmyć* wodą.

w W arszaw ie, T am ka

Sprzedaż w aptekach I składach aptecznych.
Główna sprzedaż: Hurtowy skład apteczny
...............— • W a r s z a w a ] ZEeSna 2 4 .

tfla cfapesz „STAR0L“ .

Dostarcza tylko dla kółek rolniczych i Stawarz. Ro'n -Har.ćl. narzę
dzia,maszyny rolnicze, żelazo, gwoździe, nasiona, nawozy pomocnicze, arty
kuły budowlane, wyroby powrożnicze, materyaly łokciowe oraz wszystko, co
wchodzi w zakres gospodarstwa i potrzeb rolników.
Załatwia wszelkie zlecenia handlowo-komisowe przemysłowców i rol
ników w zakresie artykułów przemysłu i rolnictwa.
Skupia i organizuje handlowo wytwórczość rolników w poszczególnych
działach produkcyi.
Współdziała w organizowaniu stowarzyszeń handlowych wytworów
i wyszukuje dla nich rynki zbytu.
Pomaga w uruchomianiu i prowadzeniu stowarzyszeń rolniczo-handlo
wych.
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Dr. ST. KACZKOWSKI
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