C E N A . P O i E D Y f t C 2E G O

BUM ERO

1 m b . Ł.ŁIB 1 h o r . m ftaft,

"Warszawa, niedziela, dnia 25 stycznia 1920 r.

y

Z

E

T

!

Pieniądze i listy należy nadsyłać do Redakcji i Administracji;

Warszawa, świętokrzyska i

17, telefon „8% wojenny*1.

Prócz tego przyjmują prenumeratę:

D

WVCfiODZI
flR

wLtf&liRle— Biuro „REKLAMA" ui. Kościuszki M; 8, (2-gie piętro)
w Łodzi— 'ittro F. GĘBHSKIEGO, ul. Piotrkowska Jfe 27, {w podwórzu).

K A Ż D Ą

N IE D Z IE L Ę .

Rok VI.

I

N

P r z e d p ł a t a :
R o c z n ie ...................Mk. 4 0
Półrocznie . . . .
„
Kwartalnie . . . .
„
Numer pojedynczy

— f. lub Kor. 550 — h.
90 — „
„
40 — .
10 — „
„
Sfi) — »
1 mk. lub I kor. 5 0 h.

Rachunek Przekazowy i ’ 15 w Psozfowej Kasie Oszczędności.

Zam ach na k o o p e ra ty w y ludowe!
Dlaczego chłopi nie mają płótna, sukna,
skóry i t. d.?
Wojna spowodowała brak wszystkich
artykułów pierwszej potrzeby, a więc
środków żywności, ubrań, bielizny, bu
tów, maszyn rolniczych -'i t. p. Wskutek
niskiego stanu naszego pieniądza towary
sprowadzane obecnie z zagranicy są ogro
mnie drogie, a to, co się wyrabia w pol
skich fabrykach (n. p. w Łodzi) dtdztie prze
ważnie na potrzeby naszego wojska. To
waru jest mało — a potrzeby duże, więc
towar jest poszukiwany i drogi.
Sejm, uchwalając nowa ustawę aiprowizacyjną, (o dostawie kontyngentu 'na
wyżywienie miast i wojska) zwrócił się
do rządu z zawezwaniem, aby zabezpie
czył dla ludności wiejskiej artykuły pier
wszej potrzeby po niskie.i cenie. Część
takich towarów1 bądź z zagranicy bądź
z wyrobu miejscowego posiada Minister
stwo aprowizacji, a względnie tak zwiany
Pwzapp czyli państwowy urząd zakupów
artykułów pierwszej potrzeby. Natural
nie, że zapas tych 'towarów nie pokrywa
zapotrzebowania, ale lepiej coś niż nic.
Chodzi teraz o to, jak Ministerstwo
aprowizacji te towary na wieś rozdziela
i jakim sposobem one się na wieś dostają.
Pod względem przydziału tych towa
rów panuje w Ministerstwie aprowizacji
zupełne bezhołowie. Podano już w „Gazecie“ spis tych hurtowni, które mają to
wary dostarczać do gmin. Niechże czy
telnicy sami osądzą, czy tam jest jakiś
szerszy program, jakaś myśl i logika.
Najbardziej (powołaną organizacją
handlową dla dostarczania towarów na
wieś jest „Centrala wspóMzielczych sto
warzyszeń rolniczo - handlowych** (War
szawa ul. Tamka 1). Ta Centrala powsta
ła bowctr* jako organZwiązku Kółek rol
niczych, które są jedyną organizacją, ma
jącą swoją rozpowszechniana sieć po ca
łym kraju. Trzeba było oddać towary do
rozdziału tej Centrali, która ma już goto
wy aparat w swoich filiach -i kółkach rol
niczych, wtedy artykuły z „Puzapu“, jak
płótno, sukno, skóra, nafta, sól i t. p. dotar
łyby do wsi, dto chłopa, bo Centrala i Kół
ka rolnicze, to organizacja ludowa, gdzie
jeden kontroluje drugiego i gdzie można
najbardziej wytępić nadużycie.

Ministerstwo aprowizacji skłaniało
się z początku w tym kierupjku. Okólni
kiem z c8n. 26 listoipadia z. r. zawiadomiło
ministerstwo pr ze wtodniczący ch Sejmi
ków powiatowych, że „do odbioru i roz
działu zarówno hurtowego jakoteż deta
licznego artykułów, będących w rozpo
rządzeniu ministerstwa aprowizacji1
, naj
bardziej powołane są Związki stowarzy
szeń spożywców, jako organizacje kon
sumentów
ewentualnie Współdzielcze
stowarzyszenia rolniczo-handlowe.
W braku wzmiankowanych 'Organiza
cji w powiecie, hartowny odbiór powyż
szych artykułów spełniają utworzone
przy sejmikach powiatowych

na wieś. Dotąd jeszcze mógł co? nie co?
włościanin dostać przez Centralę handlo
wą rolniczą — teraz już tego nie będzie,
bo .posłuchajcie, co się stało :
P. Minister aprowizacji obiecał dwu
krotnie Dyrektorowi Centrali współdzielczych stowarzyszeń rolniczo handlowych
p. Jabłonowskiemu, że Centrala dostanie
jedną trzecią część wszystkich towarów
monopolowych dla rozdziału na wieś.
Obiecał też p. minister kredyt jednomilio
nowy płynny. Ani jedna, ani druga obie
tnica p. ministra dotąd nie została dotrzy
mana1.
Kiedy byłem z p. Jabłonowskim u p.
ministra aprowizacji w tej sprawie p. mi*
nister kazał mi się porozumieć z Sejmika
„Biuro handlowe".
Ten okólnik jasno tedy wskazuje że mi, bo one mają pretensje do handlu, aby
podwyższyć swe dochody. Ja do rozma
„Stowarzyszenia rolniczo - handlowe11
wiania z każdvm Sejmikiem1osobno nie
powinny się zajmować rozdziałem arty
mam
żadnej ochoty — wiem tylko jednoi,
kułów monopolowych na wieś.
że handel uprawiany przez urzędników
W drugim jednak okólniku z dnia 15.
grudnia z r. a więę w 3 tygodnie ipo pier jest zawsze najgorszy, czego zresztą do
wodzi fakt, że w Biurach handlowcach1
wszym ministerstwo aprowizacji cofnęło
Sejmików nie można nic 'dostać, gdy
to, co przyrzekło w pierwszym okólniku.
w
sklepach żydowskich pełno jest tych'
Okólnik ten rozesłany pp. starostom po
towarów,
które powinny być w Biurach
wiada :
handlowych. Skutki handlu, unrawiane„Ministerstwo aprowizacji przydzie
otg przez Sejmiki czuje ludność wiejska
lać będzie artykuły, znajdujące się w je
go dyspozycji a przeznaczone dla powia na swej skórze, bo setki ludzi jeździ do
Warszawy i do Centrali i błaga o towiatów, względnie miast 'zasadniczo tylko
rf\ daje zadatki1
, a p. minister aprowiza
hurtowniom, które posjadają lub otrzyma
cji każe się mnie targować z Sejmikami
ją uprawnienie Ministerstwa aprowiizacji,
Handel Seimikowv zabiie skle1
*"^
w myśl okólnika z 26 listopada z. r.“.
wsnółdzjelcze
ludowe
i
kółka
rolnicze,
bo
Pierwszy okólnik mówi tedy o Sto
warzyszeniach rolniczo - handlowych, ludność widzi, że przez te organizacje in
drugi zaś o jakichś „hurtowniach”, które dowe nic nie może dostać i traci do nich’
dostaną uprawnienie od ministestwa apro- zaufanie. To co sif» krzewiło przez 'dzie
wzacji. Pod tymi hurtowniami rozumie siątki lat wśród ludu — to zaufanie do
się przeważnie „Biura handlowe** przy własnych sił, do kooperatywy — zabija
sejmikach powiał Ludność wiejska zna dziś p'. minister aprowizacji.
Ponieważ z licznych skarg 'ludności
dobrze owe sławetne „biura, czyli „komi
tety", które odznaczają się tern, że mają wywnioskowałem, że to jest sprawa nalabardzo ładnie ubranych urzędników, ale ca, zgłosiłem na posiedzeniu Sejmu dn. 15.
w których to komitetach 'nigdy nic dostać stycznia wniosek nagły, którego zakoń
nie można', podczas gdy w sąsiednich skle czenie jest następujące:
1)
Sejm1wzywa Ministra aprowizacji,
pach żydowskich można dostać 'Wszyst
ko: naftę, sól, i t. p., tylko za cenę potrój aby artykuły będące w rozporządzeniu
ną i poczwórną. Skąd się biorą w skle nróiisłterstwia ®prowiz acji przydziel ał —
pach prywatnych artykuły monopolo o He chodzi o rozdział tvch artykułów
we — o tern wróble 'na dachach świer między ludność wiejską — Centrali wsprttdzielezych stowarzyszeń handlowo - rol
goczą,
Otóż tyrwto Bitwom handlowym niczych w ilości odnowiadaiącej procen
chce teraz p. minister aprowizacji oddać t o m Ilości h*$ności wiejskie! w naszyrtt
prawie wszystkie towary dla rozdziału kraju.
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„opieką" i nanowo jej próbować nie my
śli. Całą siłą staną posłowie ludowi przy
ustanowieniu w konstytucji prawa 5-o
przymiotnikowego głosowania, a uczynią
Najgłówniejszą sprawą, kolo której
to nietylko z pobudek interesów chłopskich,
co im tak często gazety obszarnicze wy toczyły się obrady Sejmu na trzech osta
tykają, ale i dla dobra całego państwa, tnich posiedzeniach w d. 13, 14 i 15 stycz
które jedynie na miljonach świadomego nia, była nadal sprawa wymiany koron „
ludu włościańskiego wsparte, zdoła uniknąć na marki. Postawie małopolscy, czyli
losu Polski dawnej, to jest upadku.
gabcyjcy, i to bez różnicy partit, jedno
Lecz uchwalenie szerokiego prawa głośnie domagał! się, by korony były
wyborczego w konstytucji, to jeszcze nie wymierraaine na marki po kursie 85 feniwszystko. Na nic bowiem zda się choćby gów' za 1 koronę. Minister Skarbu Grab
jaknajliczniejszy udział posłów ludowych ski zgłosił wniosek ustanawiający tę re
w sejmie, jeżeli postanowienia i uchwały lację, czyli wymianę na 70 fenłgów. Na
sejmowe będą musiały być zatwierdzane tym wiec tle toczyły się trzydniowe go
przez tak zwaną izbę sejmową wyższą, albo rące rozprawy. Padło niejedno gorzkie
senat.
słowo, niejeden: bolesny i nieuzasadnio
Konstytucja ma ostatecznie określić, ny zarzut. Tak rtaprzykład poseł Hrycczy sejm ma być jednoizbowy, czy też kiewicz z Narodowego Zjednoczenia Lu
dwuizbowy, Ale endecy i obszarnicy wi dowego rzucił w twarz posłom galicyj
r
dząc, że prawa pięcioprzymiotnikowego skim, że „Galicja jest bankrutem moral
głosowania nie zdołają obalić, nagwałt sta nym i materialnym11. Była to obełga
rają się wprowadzić do przyszłej ustawy ■mesłychana, rzucona pod adresem 8 mil
konstytucyjnie] ustrój sejmu dwuizbowego. ionów Polaków zamieszkałych w by
W drugiej bowiem izbie, czyli senacie,
łym zaborze: austriackim. Należy przy
który formować się ma nie z wyborów puszczać, że tylko miody wiek tego po
Sejm'nasz po roku prawie swego Ist powszechnych, ale częściowo z mianowania, sła i młodzieńczy brak zastanowienia
nienia przystąpi zapewne niezadługo do częściowo zaś z delegatów od izby sejmo mógł mu coś podobnego na język pod
obracl nad sprawą, dla której właściwie wej poselskiej, posłowie ludowi będą w sunąć. Wotao było postowi Hryćkiewizostał zwołany, to jest do obrad nad kon znacznej mniejszości, Źe więc obszarnicy czowi zwalczać żądanie posłów galicyj
stytucją. Jeśli były dotąd w sejmie podno są za dwuizbowością, to temu nikt się nie skich, bo należy przyznać, że było ono
szone sprawy tak brzemienne w skutki, dziwi, dziwić się jednak należy, że za utwo zbyt wygórowane, lecz nie wolno mu
jak reforma rolna, jeśli zapadały uchwały rzeniem senatu opowiedzieli się posłowie było lżyć w ten' sposób' całej dzielnicy
pełne znaczenia dla losu chłopskiego, to z tak zwanego Narodowego Zjednoczenia
Polski, która znajdując się przed' wojną
sprawa konstytucji wszystkie dotychczaso Ludowego.
w
lepszym: położeniu poiftycznym, zaw
Klub naszego stronictwa przystępując
we pod tym względem przewyższa.
sze z wielka serdecznością odnosiła się
do
utworzenia
większości
sejmowej
łącznie
Państwo bez konstytucji da się porów
do nas, zamieszkałych pod kmitcni rosyj
nać do okrętu bez steru. Jeżeli takim z Narodowem Zjednoczeniem Ltidowem skim, zawsze przytułek i scforoinieniie
okrętem kierować trudno, to o wiele trudniej zrobił dużą ofiarę, godząc się na utworzenie dawała tym wszystkim, którzy przed
jest sterować państwem pozbawionym za senatu. Obecnie tedy nie pozostaje nam
prześladowaniami carskich siepaczy ucie
sadniczych fundamentalnych ustaw, okreś nic innego jak dążyć do takiego uszczuplenia
lających zakres władzy organów państwo zakresu czynności senatu, żeby ten nie był kać stąd musieli. Również i poseł z po
wych, takich jak rząd, sejm i ustalających w stanie szkodzić uchwałom przeprowa wiatu Konińskego ks. Dzienwicki zacho
wywał się nie zbyt poprawnie, ho mw
wzajemny ich stosunek. Dopiero bowiem dzanym w izbie niższej.
aż poseł i prezydent' miasta Krakowa Fe
W
pierwszym
rzędzie
chodzić
nam
tu
konstytucja da ostateczne przepisy dotyczą
dorowicz
prosto w oczy powiedział:
winno
o
reformę
rolną.
ce obowiązków każdego obywatela wzglę
Uchwała z dnia 10 lipca jest postano „Ksiądz winien najwięcej, ksiądz jest tym
dem państwa (np. powinność wojskowa) jak
również przepisy omawiające prawa oby wieniem normującem stan posiadania ziemi pierwszym' agitatorem, który sieje nie
watela (np. prawo wyborcze czynne i bier w Polsce. Jest to ustawa płodna w następ zgodę nta każdym kroku*.
Nie będziemy tu powtarzał} wszyst
ne). Wszystkie dotychczasowe w tym kie stwa dla całego rolnictwa, jej zaś zastoso
runku postanowienia sejmowe jeżeli były, wanie w Polsce obowiązywać będzie na kich przemówień, z a z n a c z y m y tyttco, że
to miały charakter tymczasowy. Konstytucja długie lata. Te cechy aż nadto wystarczają pierwsi przemawiali poseł Dr. Rząd
dopiero będzie zbiorem postanowień obo by uchwałę • refermie rolnej traktować i poweł Fedorowicz teko sprawozdawcy
jako część ustawy Konstytucyjnej.
komisji skarbowo-budżetowej. Najpierw
wiązujących na przyszłość.
Biorąc razem to wszystko, co dotych przemawiał Dr. Rząd w imieniu Wię
Ma tedy konstytucja wielkie znaczenie
dla ludu, bo ona dopiero rozstrzygnie, kto czas zostało powiedziane, widzimy, że naj kszości komisji w obronne wniosku mi
nistra Grabskiego to jest m 70 feragaini,
Polsce będzie gospodarzem, bo konstytu ważniejsze dążenia ludowe są następujące;
1) Konstytucja powiną ustanowić w .następnie zaś poseł Fedorowicz w obro
cja dopiero zadecyduje, czy chłop zatrzymą,
Polsce szerokie prawo wyborcze.
zdobyte dotąd polityczne prawa.
nie .wniosku mniejszości komisji, to jest
2) Senat, albo izba wyższa, nie może za 85 fenigaarti. Później rozwśnęły się
A najważniejsze z nich, to powszechne
prawo wyborcze do sejmu, dzięki któremu krępować uchwał izby pierwszej, czyli po owe trzydniowe rozprawy, w których
chłop może glosować i być wybranym na selskiej.
przemawiał cały szereg posłów w obro
posła. Prawo to uzyskane już, ale jeszcze
3) Reforma rolna winna być wprowa nnie jednego łub drugiego wniosku. W i
nie umocnione konstytucją, jest solą w oku dzoną do konstytucji państwa jako oddziel cemarszałek Osiecki zgłosił wniosek
herbowych panów i bogatych obszarników. ny artykuł.
kompromisowy, to znaczy pośredni słu
Ostro występują też oni przeciwko głoso
Nie są to wszystkie życzenia ludu sznie zaznaczając, że drażliwe sprawy
waniu powszechnemu w swych gazetach, polskiego, ale w szeregu naszych wymagań powinny być możliwie za obopólną zgo
i nic dziwnego, jak długo bowiem chłop konstytucyjnych te sprawy wybijają się na dą załatwiane. Wniosek jego głosił, by
tp prawo posiada, tak długo w sejmie stać plan pierwszy.
za koronę płacić 75 fenigów. W koftcu
będzie na straży interesów włościaństwa,
Jan Płokarz
jednak po trzydniowych rozprawach
tak długo bronić będzie Polski Ludowej
w głosowaniu został przyjęty wniosek
Drzed zakusami jaśnie panów.
ministra skarbu, który brzmi jak nastę
Utrata tego prawa byłaby wielką krzy
puje:
wdą ludu, który w znacznym stopniu byłby
W cedłi nabycia wyborowych DRZE
Krtykol 1.
odsuniętym od możności wpływania na
Ster rządów i zdaleka musiałby patrzeć, jak WEK OWOĆOWYCI-I, NASION, NA
OGRODNICZYCH
radzimy
Marka polska jest 'prawnym środ
tam u góry szafowanoby jego pracą i krwią RZĘDZI
zwrócić
się
do
najstarszych
i
najwię
kiem
płatniczym na całym obszarze
jego dzieci. Utrata tego prawa zepchnęłaby
Rzeczypospolitej.
lud polski do rządu małoletnich, którymi kszych Zakładów Ogrodniczych C. UL
mają się opiekować stany „starsze". Od RICH, istniejących od roku 1805 w W ar
Aartykuł 2.
sunięty do praw politycznych w dawnej szawie przy ul. Ceglanej 11.
W tych dzielnicach RzeczypaspoftPolsce, był chłop lał czterysta pod taką
tej. w których dotychczasowymi Arad-

2. „Sejm** wzywa Minfctsra spraw wiewntfłcznych, aby wyjaśnił Sejmikom po
wiatowym zakres jch działania i obowią
zek popierania ruchu współdziel czego
przez pomoc w organizowaniu sklepów
wfepóMziełczych przez samą ludność".
Wniosek ton został dn. 15 stycznia
odesłany do Komisji aprowizacyjnej i od
postów zależy, co siię z nim stanie.
Sprawa jest ogrom/nie ważna i pika,
bo chodzi o los naszych Centrali i skle
pów kooperatywnych. kt6re są zagrożo
ne. U nas dużo się gada o polskim handlu,
a. jak przyjdzie do czynu, to każdy rwie,
co może na swoja stronę, choćby ,,polski
handel" djabli wzięli.
'
Jan Dąbsfel
poseł do Sejmu.

• Czego Sud żąda
od konstytucji.
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kiem piatróczym była korona austrjackowęgierSka, wszelk% wyipłaty, dotąd na
leżne iw koronach, mogą być dokony
wane bądź w; koronach, bądź w mar
kach polskich w stosunku 70 marek pol
skich za 100 koron.
- ' •

Co mówi nasza arysto
kracja między sobą.

Artykuł 3Wszelkie
zobowiązania płatnicze
w koronach anstrjacko-węgierskich mo
gą być uiszczane w markach polskich,
również po 70 marek za 100 korom.

Kochany Fiemu! Przebacz nri, mój
drogi, że tyle miesięcy do Ciebie nie pi
sałem. Byłem jednak ciężko chory na
wątrobę z nowedu, którv ci poniżej
opiszę.
W miesiącu czerwcu czy tópcu zesz
łego roku zaglądnąłem w Warszawie do
Sejmu, gdzie właśnie rozprawiano nad re
formą rolną. Mój kusym Henio ipowiada
mi: „Idź i popatrz, co te chamy: w tym
Sejmie wyrabiają, a rozruszasz sobie wą
trobę".
Nie lubię tego Sejmu, ale poszedłem.
Przychodzę na korytarz, a tu ci chłop ko
lo chłopa, jak na jakim jarmarku. Pytam
siię woźnego: „A cóż to za fornale?“
—■To nie fornale — powiada — to
posłowie ludowi.
— No myślę sobie — ładny Sejm!
Idę na galerię sejmową, śoiisik, smród,
bo tego chłopstwa naszło bez liku -i słu
chają.
■
; ••-*"+: • • •
Zaglądam ponad głowy i ja. Widzę
na trybunie jakiś młokos. Pyskuje, że aż
uszy puchną! Wsłuchuję się! Krzyczy,
że panom1 obszarnikom wystarczy 300
morgów i jeden folwark — a resztę nale
ży przymusowo rozparcelować miedzy

Artykuł 4. •
Zawieranie umów?, sprzeciwiających
się przepisom, zawartym w artykułach
2-gśm i 3-eńn, jako też stosowalnie przy
wypłatach należnych w koronach, a dok onywanyeh w markach polskich, innego
kursu jak 70 marek za 100 koron lub
odmówienie przyjęcia zapłaty w mar
kach polskich — fest zakazane.
Artykuł S.
Winni wykroczenia lub usiłowania
wykroczenia przecwko zakazowi, za
wartemu w artykule 4-ym niniejszej
ustawy, .podlegają karze aresztu do
H i o roku i grzywnie, to jest karze do
miljona marek polskich. Nadto- umowy
zawarte Wbrew temu zakazowi są nie
ważno.
v Artykuł 6.
Ustawa niniejsza wchodzi w życie
z csniem jej ogłoszenia.
Artykuł 7.
'Wykonanie tej ustawy, portiera się
Ministrowi' Skarbu.
£
Zwracamy uwagę naszym Czytelni
kom, że ustawa ta w tej "(chwili jeszcze
rr£e obowiązuje, bo jeszcze nie została
ogłoszona przez Marszałka Sejmu, ale
może się to stać lada dzeń i wtedy za
domowę przyjęca marek zamiast koron
można się będzie dostać do aresztu
i jeszcze zapłacić grubą karę pieniężną.
Jeżeli naprzykład zażąda jakiś gospodarz
na jarmarku za konia 10 tysięcy koron,
kupujący się na; to zgodzi, .a przy-.ołace'niu zamiast 10 tysłęcy koron wyciągnie
7 ‘tysięcy miarek polskich, to jest po> 70
fenigów za koronę, to tamten rad nie rad
będzie musiał wziąć, gdyż inaczej do
stałby s#ę do aresztu i zapłaciłby jeszcze
karę. Dlatego też najlepiej będzie, jeżeli
nasi drobni, rolnicy będą teraz za wszyst
ko żądali odrazu zapłaty w markach pol
skich, a tmikmą przez to wieki przy
krości.
Prócz sprawy kor ran i marek roźfpatrywflł Sejmu również i bardzo ważną
<fla rolników sprawę poboru koni do woj
ska. Został postawiony wniosek o pod
wyższeniu ceny płaconej za te konie
o 50 procent, to jest o połowę, jednak
poseł ludowy Potoczek zażądał, żeby
cenę tę podniesiono o 100 procent, to jest
płacono 2 razy tyle co dotychczas. Jed
nak poseł Góralski1,, chłopski specjalista
od’ szlacheckich wniosków, wystąpił :przeciw wnioskowi posła Potoczka [ oświad
czył, że wystarczy jeżeli podniesie się
oenę o 50 procent. Całą sprawę Sejm
odesłać do Komisji dla ponownego rozpiatraesria.

L ist pana hrabiego Pankracego
\do pana dziedzica Bonifacego.
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Źeb'w tytko większość tych chamów ludo
wych wyrzucić z następnego Sejmu. A to
się uda — powiadam ci — uda się, tylko
trzeba pracować. Mój pan sąsiad Gucio
najął sobie już takiego młodego głodomo
ra, który za 1000 marek miesięcznie jeź
dzi no wsiach i pyskuje na ludowców.
Chłopi słuchają i wierzą, bo cli top —
powiadam ci — głupi, jak pień. Co mu
powliesz, w to uwierzy. Gucio dobrze zro
bił, bo myśli kandydować. Sam nie jeź
dzi, bome lubi się ocierać o chamstwo, ałe
czyż jet pieniądze lnie dostanie; takiego
pyskacza, cob^to rodzonego ojca sprze
dał.
Pracuj i ty Benin. Pracuj mocno, po
rzuć swój wstręt do chamów! Udawaj, że
i>h kochasz. Zaproś czasem na herbatę
do dworu, bo to chłopu najwięcej dogadza
a jak złapiemy w nasze ręce przyszły
Sejm, rząd, wojsko, policję — to się wte
dy z tern chamstwem porachujemy.
Pamiętasz te dobre czasy, kiedy to
chłop nie śmiał wejść do dworu, a czekał
z gołą głową pod gankiem i obłapiał ka
żdego z nas za kolana. Te czasy — daj
Boże wrócą — tylko przyszły Sejm musi
bvć nasz!
Dlatego nie żałuj pracy, nic faluj pie
niędzy, bo rzecz warta fatygi!
Całuje Ciebie Twój
" " ' t Pankracy.

>

P. S. Czekam nieciern-Mwie odpowie
dzi. Reforma rolna iprzeszła w Sejmie i od
tego czasu chorowałem na wzburzenie
...
wątroby,
•
«ł.i

Myślałem:, ż'e mnie piorun trzaśnie za
raz na galeryi. Chciałem krzyknąć na ca
'•«KT;r«»wvł'tjr- -W
--------------,M
UIK„ mwi>,
ły glos, ale jakoś zbrakło mi odwagi,
J
OiMMMue*.->tamM ---- T---m
—-im
---rwiięc zawołałem pół-głosem:
— Takiego oralni jabyrn kazał oćwiczyć kijami! Gdzie policja?
Kolo mnie stał jakiś mizerny chłopi
. >> *
’
J:
na z szelmowskimi oczyma, który mnie Z Czerwonki - Liwskie!, gm. Ossówno.
szturkaiął w bok i 'wola:
>
■
pow. Węgrowskiego.
■
— Ni ech no dziedzic nie łają', bo wyZ pośród wielu wrogów naszej Oj
proszą Pana z galerji. To nie foiwark —
czyzny
jednym, bodaj największym
to Sejm.
Inni chłopi tylko się drwiąco uśmie wrogiem naszym jest ciemnota, Najdo
chali, więc powiem Ci szczerze, że mi się skonalszym1odbiciem i świadectwem ta
nijak zrobiło i obróciłem się do tego cha kiej ciemnoty, jest list z Bognszyna, wy
drukowany w 2032 numerze „Gazety
ma tyłem.
ts• ; t . , . •
• Świątecznej", którego autorem jest An
Potem wstąpił na mOwnicę jakiś chłbn toni Wielądek, gospodarz z Boguszyna
bez krawata, w długich butach i powia Opisuje on wiec ludowy, któiy odbył się
da: — Reforma rolna musi być przepro w Czerwonce dnia 15. czerwca, 1919 ro
wadzona, bo tego żąda cały lud!
ku. Opowiada on w swoim liście, iż je
— Bodajś kark skręcił — pomyśla den doktór, a raczej syn gospodarza, któ
łem sobie już ipo cichu. I stanęło mnie ry uczył się na doktora, dopuścił się wiel
przed oczyma moich 2000 włók! Co się kiego „oszczerstwa" mówiąc, iż„ Gazeta
z nimi stanie mój Boże!
Świąteczna" „pisze same łgarstwa". Da
Potem wstąpił na mównicę jakiś no lej mówi, iż„ jeszcze większą zbrodnię
wy chłopek i powiada:
popełnił, przywożąc z Warszawy cło
— To wszystko nieprawda! Chłopi
Czerwonki afisze, zwołujące na wiec lu
nie chcą ziemi pańskiej, nie chcą reformy dowy". Z całym naciskiem twierdzi
rolnej! Chłopi są zadowoleni z tego, oo
w swym liście, że ów doktór rozwoził
mają, ale cudzego nawet za zapłatę nie
afisze, „zwołujące na wiec ludowy przed
ruszą!
kościołem". Patrzcież ludzie, cóżto za
Wtedy ci to całe chamstwo Sejmowe straszna zbrodnia — wiec ludowy!
z ław piastowo - ludowych runęło na nie
Dałeś zdaje mil się, iż P. Włełąi&eR
go z krzykiem: — Precz! Pański lizuń! nie może rozróżnić, co to jest gmach fa
Dziedzicowy lokaj! Precz!
bryczny, a co' gmach sejmów y\ Na wie
I powstała piekielna wrzawa, która cu w Cz er wonce P. Wiolą dek w t^ąpH
trwała nawet wtedy, gdy ten ipoczciwy do posła Maślanki z żądaniem zmuszenia
chłopek’ zlazł z mównicy.
bagnetami robotników fabrycznych cło
Poznałem odrazu w tym1kmiotku, że pracy. P. Maślanka odpowiedział p. Wieto nasz „narodowo-ludtowy" a dawniej lądkowii, iż bronią robotników do pracy
„bezpartyjny*.
zmusić nie fioźina, bo po pierwsze było
*
Dopiero po tym kmiotku pozwałem,by to nieludzkie, a po drugie owi każdej
Se nasze pieniądze, cośmy je dali zeszłe chwili mogliby gmachy fabryczne pawy*
go roku na wybory, nie poszły na darmo. sadzać w powietrz©.
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P. Wielądek -w swioim liście poplą We wstępie zaznacza p. Wielądek, że:
tał gmach fabryczny z ■.nachem sejmo „Gazeta świąteczna1*, założona przez
wym i pisze, iż r. Maślanka powiedział, Promyka, jako jasny promień rozprasza
•że „gdyby robotników zmusić do pracy, tumany rzucane na świat". Jeżeli i na
dal „Gazeta Świąteczna" będzie miała
to. oni zniszczą cały gmach sejmowy".
Następnie opowiada ów mądrala takie głowy do pisania, jak ip. Wielądeik
w siwym -liście, dlaczego ten, który roz i jeżeli takie światło będzie roznosiła, ja
wozi} afisze, glosował za reformą i po kie on zaleca, to tumany się nie rozpro
pierał ludowców. I tłumaczy sobie to szą, lecz jeszcze ciemniejsze zawisną nad
W tero sposób: „rodzina jegoi w czasie naszym krajem.
.wojny zbogacii > się na „szmugLaeh" i za
Czerwieniak.
te „szmuglowane" , 'miądze chce się
zbogacić". Jednak sam zaraz na wstę
pie siwego Listu powiada, iż zboże musiał
sprzedawać spekulantom, a więc „szura- Parzymieehy pow. Częstochwskicgo.
gian»m “ i otrzymywał za to „szmuglarMy robotnicy Dóbr Parzymieehy
s>kie“ pieniądze. Wyraża to w> słowach: prosimy bardzo Szanowną Redakcję „Ga
„Z jakąż radością my, rolnicy, przyjmo zety Ludowej" o wyjaśnienie nanii spra
waliśmy wiadomość, że Niemcy wycho w y co do naszych związków), bośmy tu
dzą od nas, że będziemy mogli spokojnie należeli doi Związku Zawodowego Robot
uprawiać i obsiewać swe pola, że nikt ników Rolnych w Częstochowie, ale
nam nie będzie zabierał żywiny, a zboże w październiku roku zeszłego ipolicja ten
będziemy mogli sprzedawać jawnie, nie związek rozpędziła, tłómacząc, że to ni
pokryjomu Spekulantom, którzy na tern by dla tego., iż ten związek urządzał
wicie zarabiali, że ludzie ipo miastach w tym czasie strejk rolny, chociaż my
przestaną na nas narzekać"...
ani jednej
godziny nie strejkowaii,
Więc chociaż p. Wielądek wytyka a i tak kartofli trzydzieści mórg zamar
innym „szmugłarstwlo", sam: się jednak zło; a mogły być wykopane, tylko że
!do niego przyznaje. Prócz tego opowia panowie nie chcieli ludziom odpowiednio
da p. Wielądek w swym liście, iż rodzi zapłacić, to też nikt ze wsi d0‘ kopania
ł a owego doktora nie mogąc doczekać nie chciał przyjść, więc tylko tyle wyko
się parcelacji majątków, kupiła ziemi za pane, fe my służba zdążyli wykopać.
Teraz nam nasi panowie przedstawiają,
60 tysięcy marek*
P. Wielądek, Jako sąsiad wiedzący, że '[powstaje, w Warszawie nowy zwią
po czemu ktoś kupił ziemie, pomimo zek robotników rolnych pod nazwą
swego ciasnego umysłu powinien wie Chrześcijański Związek Robotników' Rol
dzieć, że 28 mórg no- 1643 marki, to jest nych (Ludowo - Narodowy) i żebyśmy
się do tego związku na gwałt zapisowa46 tysięcy, a nie 60 tysięcy marek,
li, przytem nasi. panowie zrobili się dla
Pisze jeszcze w swym liście p. Wie- nas bardzo grzecznymi, chcą się z nami
lądek. iż na wiecu w Czerwonce było pojednać i chcą iść wraz z nami do tego
„około 300 osób. 100 popierało ludow samego związku, chociaż niedawno by
ców, a byli1to prawie sami marjawici i ro liśmy u nich różnymi „cholerami". My
botnicy rolni. 200 było narodowców zaś z tem zapisowaniem i dawaniem
■
i ci wyśmiewali ludowców". A w- inne-m składki wcale się lnie speszymy, zwle
miejscu chwiali się o. Welądek, iż powie kamy jak możemy, chociaż panowie na
dział posłowi Maślance, że: „ci, co po si przynaglają nas do tego okropnie. My
zostali ina wiecu, to sami mariawici i ko czekamy odpowiedzi Szanownej Redak
niokrady" — a więc ze swych 200 naro cji, bo się boimy bardzo, żeby to czasem
dowców' p. Wielądek zrobił koniokra w tych pańskich niewinnych barankach
dów.
nie siedziały wfolki lub pantery dra
pieżne. Z gazet czytamy tutai najwię
Widać z tego, iż p. Wielądek chce
cej „Gazetę Ludową", którą nam tukomuś dokuczyć, ale to mu się przez je przynosi regularnie oo tydzień roznosi
go 'Ciemnotę wcale nie udaje.
cie! gazet z Częstochowy, Mieliśmy te
Powiada również, iż na tym wiecu raz od Nowego Roku sami zaprenume
•bylO kilku nauczycieli, a jeden nauczy rować, ależ i ten biedak też chce żyć,
ciel miał o. Wielądkowii' powiedzieć, iż wiec- choć nas tó troszkę drożej kosztu
nauczycielstwo w- okręgu Węgrowskim, je, ale i jemu też trzeba dać jakiś sposób
to sami ludowcy. Więc kiedy rada do życia.'
szkolna okręgowa przysłała do gminy
budżet szkoliły dla zatwierdzenia przez
Następują podpisy.
zebranie gminne, gminiacy ani słuchać
nie chcieli o nauczycielach. Nie dlatego
Uwaga Redakcji. Przy pierwszych
gminiacy nie chcieli nauczycieli, że oni jeszcze pogłoskach o szykującym się
ludowcy, lecz dlatego, aby nie wydać strajku rolnymi „Gazeta Ludowa" wyra
tych naru marek na utrzymanie szkół.
źnie oświadczyła się przeciw strajkowi
Panu Wtelądkowi zdaje się, iż jak i nawoływała robotników rolnych, by
on nie zechce nauczyciela, to go we wsi posłuchu naganiaczom strajkowym nie
nie będzie. Zaioewnc żaden z nauczycieli dawali. Wiedzieliśmy z góry, że strajk
nie będzie prosił p. Wielądka o .posadę, ten przyniesie niobliczalne szkody kra
bo jest od tego ktoś inny.
jowi naszemu, że przyniesie ' korzyść
Gmina nie uchwaliła budżetu szkol tylko dziedzicom, bo będą się później na
nego, więc dotychczas niema ani jednej służbie mścili i że całą. winę przed spo
szkoły nowej, a nawet dwie, które były łeczeństwem za swą nieudolna gospodarczynne w roku zeszłym, w tym roku są kę zwalą potym na sfużoę folwarczną.
•■bez nauczycieli. I cieszy się ten biedny, Tak się też stało. Dziesiątki tysięcy korciemny człowiek, że w jego gminie nie cy kartofli pomarzło na folwarcznych
ma szkół, a Cieszy się do te*ó stopnia, że grulach tylko przez zachłanność i skąp
aż w: gazetach to opisuje i czytelników stwo dziedziców, którzy nie chcieli brać
■wGaz,eia_Swi«itecznej“ do tego zachęca. ludzi, ze wsi do kopania, bo im za* drogo

było. Winę jednak za to wszystko zwa
la się teraz na nieszczęsną sfuśbę fol
warczną. Panowie ^dziedzice maja miljony do rozporządzenia, mogą więc wy
dawać w Warszawie dużo najrozmait
szych gazet, w których całą odpowie
dzialność za brak kartofli i zakradający
się głód po miastach zwalają ma służbę
folwarczną, biedną zaś służbą mało kto się
interesuje. Niechżeż nasza służba fol
warczna wyciągnie z tego wszystkiego
naukę na przyszłość, niech już lepiej słu
cha szczerych przyjaciół, .takich ma w
ludowcach onaz w „Gazecie Ludowej",
a nie zbyt gorących dtoradcóWi, którzy
za prędko i za dużo odrazu zdobyć chcie
li. Niech pamiętają nasi robotnicy rol
ni, że wszelką walkę należy prowadzić
miętyiko odważnie a nadewszystko i roz
ważnie.
Z Tarnogrodu pow. Biłgorajskiego.
Zwracam się do naszego najuko
chańszego prlzywódcy ludowego1
, pana
redaktora „Gazety Ludowej" z prośbą
o wydrukowanie mego listu w „Gazecie".
Niech wszyscy czytelnicy o tym się do
wiedzą i niech się dowie pan Minister
Spraw Wewnętrznych Wojciechowski,
bo jego to najwięcej obejdzie, jak to u nas
dba jego ministerstwo o rozwój polskie
go handlu współdzielczegO'.
Założyliśmy tutaj Stowarzyszenie
Spożywcze, czyli Spółkę Handlową Mło
dzieży Polskie i. Niestety mgdyśmy się
nie spodziewali, że nas spotka taki za
wód ze strony rządu. Było nas począt
kowo dopiero 20 członków; urządzaliś
my zebrania, radziliśmy o tym, coi nam
jest najbardziej potrzebne, jak wydrzeć
handel z rąk żydowskich, a przejąć go
w ręce polskie; radziilśmy, jak najlepiej
będzie się organizować przy jakimś sto
warzyszeniu, czy Kółku rolniczym. Sły
szeliśmy niedawno, jak to amerykańscy
żydzi dbają o swroich współwyznawców
w Polsce, jak im ciągle pomagają. Nie
dawno ofiarowali oni milion dolarów na
handel żydowski w Polsce, a z tego kupr f ŻvrVwRir''''
WWrc.TTwjp t,r> już pOtdO"
bno otrzymali 600 tysięcy. A tu nasz
Minister Wojciechowski nic sobie z tego
wszystkiego nie robi i my już rok czasu
czekamy na zatwierdzenie naszej usta
wy. Dano nam1wprawdzie kiedyś odpo
wiedź, że statut nie będzie zatwierdzo
ny, o ile nie wejdą panny- lub kobiety:
myśmy na to 'odpowiedzieli, że zebrania
nasze urządzaliśmy publicznie, więc pan
ny i kobiety mogły przyjść, skoro nie
przyszły, to widocznie nie ma takich,
które chciałyby należeć. Daliśmy tę od
powiedź i> wszystko przepadło jak ka
mień w wodzie i my już naipróżno rok
drogiego czasu zmarnowali na czekanie.
Jan Wieliczko
rolnik, czytelnik „Gazety Luodewej".

Ohtiomoftl teMczne.
Z F R O N T Ó W B O JO W Y C H .
Front litewsko-białoruski: Oddziały
nasze na północny wschód od Dyneburga
nawiązały łączność z nieprzyjacielem
na linji 5 kilometrów na północny wschód
od jeziora Ruszan i 7 kilometrów na
wschód od.-iez.iora Czeres.
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Na odcinku Krasławia wzięliśmy
w wyipadze kilkudziesięciu jeńców i ka
rabin maszynowy.
Atak bolszewicki na Leonpol został
krwawo dla nieprzyjaciela odparty.
Na 'odcinku poleskim podsuwające
się wzdłuż toiru kolejowego oddziały nie
przyjacielskie zostały z łatwością od
parte.
Front wołyński: Oddziały nasze za
dęły wypadem po godzinnej walce wieś
Czernicę na południo-wschód od Nowo
grodu Wołyńskiego.
Odzyskanie ziem polskich na zacho
dzie. Na podstawie postanowienia tra
ktatu :pokojowego, wojska nasze pod do
wództwem generałów Józefa Hallera
i Dowibór-Muśniokiego 18 stycznia prze
kroczyły dotychczasowe granice i lin je
demarkacyfne polsko-niemieckie.
Z Głównej Kwatery Sztabu Arnrji
Pomorskiej donoszą nam: Dzień 18 stocz
nia jest dniem historycznym — no wie
kach wracają do Polski ziemie, oderwane
prze'z Prusy. Dzielni szwoleżerowie sq
zwiastunami tej dobrej wieści. zatvkaiac
sztandar noteki na terenach. przyznanych
przez traktat pokojowy Polsce.
D. 17 stycz. witane sr^rąco nrzaz lud
ność. przekroczyły woi-ka rolskie daw,lą "ranicę w kilku nunktach w Prusach
Królewskich i na Mazurach.
• WOJSKA PO! S k ip WKROCZYŁY DO
TORUNIA.
Ludność urzpitMła uroczyste oowltanie.
Poznań. Toruń został zajetv przez
wojska polskie w niedziele d. 18 stycz
nia o urodź. 1?-ej w nołudnie.
Ludność Torunia w znos ł a 30 bram
frvumfa!nycb na powitanie wojska pol
skiego. — Wkraczaj?ce wojsko polskie
nie napotkało oporu. Byłv jedynie drobne
starcia z wałęsającymi się bandami, złnżonerni z byłych żołnierzy „Grencszucu“.
Polskie władze cywilne obejmą swe
rządy bpzzwłocznie po wkroczeniu woj
ska. — Wojewoda pomorski, p. Łaszewski ne-łni już swe obowiązki. gd;v ż nie
miecki naczelnik powiatu opuścił Toruń.
W wielu poszczególnych miejscowo
ściach starostowie, mianowani z pośród
ludności miejscowej. • oczekują chwili
wkroczenia wojska polskiego. Po zatem
cała administracja polska jest już zorgan iżwawa.
Natvchmiast po zajęciu Pomorza Na
czelnik Państwa zamierza wyjechać na
Kaszuby.
,
KWATERMISTRZE POLSCY.
Gdańsk, d. 19 stycznia. Do Grudzią
dza przybyli w ubiegłą niedzielę 'oficero
wie wojsk polskich w celu wyszukania
kwłater dla mających niebawem wkto.
tam większych oddziałów armji
polskiej. Oficerom polskim towarzyszą
oficerowie niemieccy.
ZARZĄD CYWILNY PROW INCJI OD
ZYSKANYCH.
Poznań, d. 19 stycznia. Komisarzem
państwowym dla odebrania zarządu cy
wilnego w częściach rprowincii poznań
skiej i śląskiej, oddanych Polsce, miano
wany został wojewoda poznański Celichowski.
POLSKA MISJA W OJSKOW A
W GDAŃSKU.
Gdańsk, d. 18 stycznia, .lak już doi osiliśm y, przybyła1tu polska misja woj
skowa, celem pertraktacji' z memieckiemi
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Władziami wojskowemu w sprawie opró
żnienia Prus Zachodnch. Część misji
przybyła do Gdańska w ubiegła sobotę,
reszta w poniedziałek. Oficerowie zaoipatrzeini są w pisma uwierzytelniające
polskiego naczelnego dowiództwa.
Ro
kowania toczyły się przez dwa dni, t. j.
poniedziałek i wtorek, w Oliwie, w histo
rycznym zamku, w którymi w roku 1660
zawarty został pokój polsko-szwedzki.
Do komendantury limji kolejowej w
Gdańsku w najbliższy eh dniach przydzie
lony będzie oficer polski, który po wyj
ściu władz niemieckich z Gdańska obej
mie komendę limji kolejowej.
. Gdańsk, d. 18 stycznia. Przybył tu
kapitan Juljan Haraszyn z ramienia Na
czelnego Dowództwa celem objęcia ko
mendy limji kolejowej.
PRZEJĘCIE POCZT*.
Gdańsk, d. 18 stycznia. W ponie
działek przybvli tutaj wicedyrektor war
szawskiego Okręgu pocztowego pan Le
nartowicz, oraz wicedyrektor dyrekcji
pocztowej ipoznańskiej Kaźmierski. Rozorczęli oni per traktacie o przyjęcie gdań
skiej poczty, telegrafu i telefonów.
PEŁNOMOCNIK POLSKI NA KOLE
JACH GDAŃSKICH.
Gdańsk, d. 19 stycznia. Do Kartuz
przybył polski pełnomocnik przy gdań
skiej diyrekcji kolejowej — p. Czarnow
ski w towarzystwie kilku urzędników dy
rekcji, aby omówić z urzędnikami obu
narodowości wszystkie skrawy, które
wyłoniły się z chwilą oddania pruskich
kolei państwowych w ręce polskie na
obszarze Prus Zachodnich, czyli Kró
lewskich i W' Gdańsku.
Odbyła się narada m. Czarnowskie
go z kolejarzami niemieckimi'.
IPo przemówieniu
przedstawiiciela
Polskiej Rady Ludowej kierownicy nara
dy zarówno ze- strony niemieckiej, jak
i polskiej wezwali obecnych do zaniecha
nia waśni, narodowych i do zgodnej pracy
w czasie nr zejściowym.
ZWINIĘCIE KOMENDY NIEMIECKIEJ,
Gdańsk, d. 19 stycznia. Generalna
komenda niemiecka w Gdańsku zwija
swój urząd z dniem 1-go lutego.
I J
NOWY USTRÓJ GDAŃSKA.
Gdańsk, d. 19 stycznia. Dotychcza
sowy prezydent Prus Zachodnich, któ
re przechodzą dc Polski, Ferster, które
mu koalicja powierzyła dotychczasowy
zarząd wolnego :riasta Gdańska aż do
czasu ostateczne. •> przejęcia go przez
koalicję, wydal do ludności Obwieszcze
nie, w którem piszk:
„Z chwlą wejścia w życie traktatu
pokojowego prawa zwierzch nie ze nad
obszarami przysizłegó wolnego miasta
Gdańska
przeszły
na
zjednoczone
i sprzymierzone mocarstwa.
„Oczekuję, że wszystkie części lud
ności ułatwią przejście do nowego (poło
żenia przez wierne wypełnianie obo
wiązków
i sumienne przestrzeganie
ustaw**.
Gdańsk, dn. 19 stycznia. W nara
dzie oo do sprawy wolnego miasta Gdań
ska odbytej w Paryżu1
, ido stronie nie
mieckiej nczetniczyli prezes rządu gdań
skiego Ferster i nwdburmisftrz gdański
Sam>. Koalicję reprezewtowiał aingtok To
wer. Przedstawiciele Polski w naradzie
tej udzifłu nie waH.
Ustalono, że miasto Gdańsk otrzyma
niezawisłość z chwilą l i ś c i a .w życie
u i
* ••
traktatu wotoo^ioiweBO.. 1 ,

Objęcie Gdańska przez koalicję na
stąpi dnia 4 lutego. W tym dniu oouszczą miasto ostatnie oddziały niemieckie
i wkroczy załoga angielska.
Lyon, (miasto we Francji), d. 19 sty
cznia. Dnia 25 stycznia mianowaną zo
stanie komisja, przeznaczona do przeję
cia ziiem, wchodzących w skład wolnego
miasta Gdańska. Do komisji tej wejdzie
trzech cztonków, mianowanych przez
państwa koalicyjne, jeden przez Niemcy
i jeden przez Polskę.
,
WYŁADOWANIE „KOŚCIUSZKI44
I IINNYCH.
Gdańsk, d. 18 stycznia. Wyładowlanie „Kościuszki11 w wolnym podcie do
biega końca. Towary, głównie mąkę, w y
ładowuje się przy pomocy kranów do *
ber iinek. Ber link i te załadowane towa
rem, siać będa w porcie aż do podjęcia
żeglugi ::a Wiśle, po spłynięciu lodów.
D n a 9 stycznia przybył do raortu
gdańskiego z Baltimore okręt „Ophis“ z
ładunkiem 6000 ton (600 wagonowi) mąki
dla Polski. Wyładowanie okrętu już się
rozpoczęło.
1•
•
■ Ponadto wyładowuje się w wolnym
porcie okręt niemiecki „Anna Kaiser1*,
który przywiózł również ładunek dla
FHsJd. Na okręcie tym znajduje się mię
dzy innemi 5000 sztuk uprzęży dla koni.
Cały ładunek tego okrętu pochodzi z amerykańsikich zapasów, sprzedanych Pol
sce. Przy dworcu Nadwiślańskim wyładowiuja się towary, przeznazcone cHa Pol
ski, przywiezione na okręcie norweskim
„Sophus Magdalou".
.
Gdańsk, d. 18 stycznia1. W najbliż
szym czasie mai a kolejno przybyć do tu- *
tejszego tnortu dalsze 'polskie okręty x Amerykl. a mianowicie: „Wisła** o 5000
tom, „Gdańsk*1, okręt pasażerski' o 10.500
ton. „Poznań**. — 8000 ton, „Kraków**,
8000 ton, „Warszawa** 8000 ton i „Pułaski“, 7000 ton. Czyli rażeni na wszyst
kich tvch okrętach, będzie przywiezione
dla Polski 4500 wagonów różnych towa
rów, co się równa 60 dużych pociągów
towarowych.
•
’ .......... ’ y\\" '
KOALICJA NA POMORZU.
Malborg, d. 19 stycznia.. W ubiegły
piątek przybył tu 'oficer włoski — kapi
tan Korroda celem- porozumienia się
w sr raw.ie pomieszczenia 'W Mafborgu mi
sji Koalicji. Do Maiborga przybędzie
w najbliższych dniach załoga włoska,
złożona z 900 ludzi! Misja koalicyjna
w Malborgu składać się będzie z jednego
Włocha, jednego Anglika, jednego Fran
cuza i jednego Japończyka. Wszyscy cif
4-ej członkowie misji sa _ urzędnikami
w radzie ministrów. ' Komisja ta będzie
miała swój satoib urzędniczy, złożony
z około 70 ludzi urzędników^ oficerów.
Także do Kwidzynia przybędzie zafoga
włoska.
(Mai borg jest to miasto lezące
w Prusach Królewskich, dawinia sitiolica
Krzyżaków').
Ewakuacja czyli ustąpienie- Niem
ców z ziem polskich. Sosnowiec, 17 stycz
nia. Donoszą z Wrocławia': Komenda
6-go korpusu armji niemieckiej wydała
rozkaz o oęjdamu obszwrów, przyznanych Połsce w okręgach Zdun, Namysło
wa Syoowta. W rozkazie tym powiedzia
no, że wycoływwnie wotfsk niemieckich
z tych terenów rozpoczyna się 17 stycz
nia i musi być skończone 19 stycznia do
godziny 1 w południe.
. Ustąpienie z tarendw; plcłiiscyito-

cedzę
myich tm być HSokcatmo w dćresac od' 26 nął swońą icawłyidatee m prezydenta Tłuszcz uzyskamy, po ustaniu
przez lnianą czystą szmatę, na której kła.Stycznia d»o 5 'lutego. W związku z tem republiki.
Paryż, 17 stycznia.
Członkowie dę trochę proszku z węgli drobnych. Po
rozpocznie się franzioktowanste wojsk metó W ó c h do Niemiec. Ze strony Koalicji senatu i Izby (poselskiej Mbraii się przeced:zaą%i zlewam olej do butelek.
Przed użyciem do jedzenia, gotuję
iw sprawie ewakuacji: występować bę na pefete zgromadzenie. afoy ustalić
kandydatudę na priezydenta. Glosowa taki Olej aż do zawrzenia, wrzucając
dzie framcuiski podpułkownik Tomas, ze
stromy asaś Polski ttwóch oficerów poJ- nie wydało następujące rezultaty: Pa w garnek kawałek chleba i świeżo oskroweł Deszanel otiraymał 408 głosów, banej marchwi, i dalej gotuje. Gdy chleb'
skfch. Wojska niemieckie będą masze
Klemenso 389, Puankare 16. Naga decy i marchew zaczynają pływać ipo wierzchu
rowały piechotą, częściowo tyiko użyją
l-iolei— o ile nie przeszkodzą w tem zja ©rezydenta Izby poselskiej Deszane- oleju, odstawiam garnek i zalewam kilku
strajffi We,towe. Traaisporty materja- !a w sprawie kandydowania na prezy kropi ami •zimnei wody.
Po ostygnięciu zlewam olej do
’ iów wojskowych i środków, żywnościo denta republiki, wywołała w Paryżu
niezmienne zdziwienie. W sprawie tej
flaszek.
Janina P.
wych pójdą koleją.
Liczebność koalicyjnych wojisk oku krążą rozmaite bajki.
PRZEMYSŁ LUDOWY.
pacyjnych razem- wynosi 21 tysięcy żoł
Towarzystwo Popierania Przeąiysłu
nierzy. Kwatermistrze Koalicji przybę
Ludowego, przystępując po okresie wo
dą ima Górny Śląsk 23 stycznia.
Ruch pociągów osobowych wstrzy jennym do uruchomienia przemysłu wiej
Ubolewania niemieckie, Nawem, 17 many na dwa tygodnie. Podajemy do skiego, pragnie nawiązać stosunki z wy
stycznia. Gazety trerMńskie ftomoszą, że wiadomości naszych Czytelników, że twórcami, a to przez zakup wyrobów te
riatażone przez państwa Koalicyjne wa z powodu braku węgla został wstrzyma goż przemysłu, iii dostarczanie surowców
runki odfjosza.ee się do Górnego Śląska, ny na 2 tygodnie ruch pociągów osobo i narzędzi niezbędnych do powiększania
są dla Niemców nadzwyczaj uciążliwe. wych . Kursują tylko na głównych li wytwórczości kraj owej.
Towarzystwo to kuipuje za gotówkę
iWszyecy urzędnicy administracyjni nie niach pociągi ikurjessJrie, a przejazd
mieccy m ak 'być usunięci, a sądy doraź w nich Jest dozwolony posłom do Sejmu, ' następujące wyroby:
tkackie z lnu, konopi, bawełny i weł
ne zwycięzców
będą
kontrolowały oraiz urzędnikom i oficerom, jadącym
wszelkie niemieckie wyroki i prawa.
z polecenia swej zwierzchności w spra ny; koszykarskie; stolarskie — skrzynie
O
wydanie Wflhelma. Paryż, 17 sty
wach Służbowych.
Ludność cywilna malowane, snycerskie; kowalskie, nacznia. 'Narada ministrów koalicji zajmo* może jechać tymi pociągami tylko w wy przykład skrzynie kute; garncarskie —
wała się spraiwą wydania cesarza W il jątkowo ważnych wypadkach za prze miski malowane, dzbanki i t. p., hafty lu
dowe, zabawki — z drzewa, gliny, papie
helm® i następcy tronu. Narada ta przy pustką, wydaną przez Starostę.
ru, słomy, wycinanki i t. p.
jęła do wiadoni<)4oi projekt noty do HoPozatem kupuje Towarzystwo słomę
ła n ® z żądaniem wydania obu ..wymie'
i przędzę lnianą, m d Marne i konopne, olej
rcionych.
lniany, wosk i kalafonię- Ktoby z Czytel
Urzędowo dowma, ®e nazwiska
ników miał do sprzedania powyższe wy
Niemców, którzy mają być wydani koali
roby, niech się powoła na „Gazetę Ludo
cji będą ółpulbMkowaitie, przyczem przy
wą" i napisze w tej sprawlie ipo bliższe
każdym; nazwisku wymienioną będzie
objaśnienia do Towarzystwa Popierania
>zbrodnia.
1 lii i .
Przemysłu Ludowego w Warszawie ul.
f , CAR BUŁGARSKI BORYS ZATamka
N, L
P.
'^ k
CHWIANY.
- Bofja (stolica Bułgarii), 3. 18 stycznia.
Pytanie: Proszę o wskaizasnie adre
Rząd brrłgarskf ustępuje pod naposów szkół: kroju i^ szyciia, szkoły tkac
rem -bułgarskłch bolszewików,. Gar Bo
kiej i koszykarskiej.?
J. Skrok.
rys jest. mchwiany. Zwrócił stę on tło
Odpowiedź: Radzimy wysyłać ucze
francuskiego generała, Franszeta, czy
siice do JKustępujących szkół: Szkoły kro
może Hezyć na pomoc przebywającego w
ju i szycia w Warszawie, ul. Nowogrodz
Sofji oddlzialu żołnierzy francuskich. Geka Nr. 39. — szkoły tkackiej w Bełchato
.neraS Frami<e<t wyraził pod tym wzglę
wie, ziemi Piotrkowski ej i szkół koszy
dem w&tpłiwoSć. W Sofji wszystkie
karskich
w Pińczowie ziemia kidecka, al
sklepy są zamknięte. Na ulicach demon
bo w Łowiczu, ziemia Warszarwska.
strujące tłumy domagają się zniesienia
.1. P.
monarchii i proklamowania republiki. So
pozbycia
się
bólów,
wywołanych
gość
cjaliści próbują utworzyć nowy rząd1.
JAKÓB BOJKO.
3)
Wschodnia Syberia w rękach so cem, reumatyzmem, podagrą, nerwobólami,
wieckich. Wiedeń, 17 stycznia. Z powo ischias, postrzałem, darciem, lub łamaniem,
du izftpeteego rozgromienia armii Kol- katarem, zapaleniami, hiszpanką i. t. d.
czaka, zrewolucjonizowanie wschodniej Bierze się kawałek iHaeuBinioBSŁS, zwilża
(Prawdziwe sedarzeisle,J
alkoholem i przykłada na bolące miejsce
Syberji czyni1 szybkie postępy. Omśk
Na
wielki
piątek pr/yczymiaaio się
Rheumon wywołuje samoistnie masaż
^ajęli powstańcy w imieniu rządu sowie,'
i usuwa najdotkliwsze bóle. W całym ś wiecie wszędy ua o>brzęd zma-rt wychwstania
łów. 'Katnczałką owładnęli tamtejsi bol nżyta ze skutkiem niezawodnym metoda, Chrystusa i nawet pan „okumon“ pofol
szewicy po bezkrwawe) rewolucji!. Po Rheumon otrzymać można w każdej aptece gował kiełoiylo. Swiftem wykąpał się tea
między Władywostokiem a Chabanow- i składzie
i ów w stawie, a to, żeby nie mieć bolą
skiem stoją jeszcze wojska atamawa Kalczek, bo to z choróbskiem żartów mema,
Skład A p t e k a B a r c z a j M e r s s a łic a w s k a 9 4 .
inkowa, lecz ośnieżone1są ze wszystkich
l^biety przerobiły masła co nie badź,
stron przez wojska rewolucyjne. Na prze
które, jako bardizo1.pomocne, iwzechowystrzeni między W l ad y wo stokiem i Ussucały rok.
Z G O S P O D A R S T W A . wanoNareszcie
rt obwołana została władza sowietów.
co pilniejsi poszli na po
Aresztowanie* Kołczaka. Wiedeń 17
grzeb Pana Jezusa, a między nimi byl
Olei taiany.
stycznia. Wedługj uzupełniających do
W poście często używamy eto po i znany ,nam Maciek Juzwa.
niesień z Krasnojarska, znajdowa-H się traw olejti, bądź lnianego, bądź rzepako
Idąc, napotkali przy drodze orzące
w zatrzymanym przez czechów pocią wego. Oczywiśce najlepiej przerobić na go Franka Kafpirstę, który sobie ora1
!
gu Kołczaka nietylko ministrowie rządu siona na olej w olejarni. Często jednak się świętą ziemię starodawnym pługiem.
Kołczaka i generał Martinów, ale także zdąża, iż nie mamy blisko olejarni, a olej
Po przywitaniu pyta gospodarza:
sami Kołczak. Jeszcze toczą się rokowa' jest nam potrzebny. Ja w takich razach
— A gdtzież to waje Mzieta?
mia ^
Czechami w sprawie wydania postępuję w ten sposób:
— Na pogrzeb — odrzekli.
.
. Kołczaka rządowi sowietów.
— A czyjże to pogrzeb?
Ogrzewam nasienie lnu na ogniu nie
W y b ó r nowego prezydenta we zbyt gorącym. Następnie tłukę w moź
— A dyć w ej Pana Jezusa.
Francji.
— No, no, noi, moiściewy, a to d sU
dzierzu, a także mielę na ręcznym
młynku od mielenia kości dla kur. Utłu chisdackowi znmrłO' — .powiada FranekParyż d. 18 stycznia. Prezydentem
czone nasienie na miaizgę wkładam do myśląc, że to akuratnie dziś dopiero Pa®1
Republiki Francuskiej zastał wybrany
worka używanego do wyrobu serów* i pod Jezus uwiarł.
Paweł DeszaneJ.
Ale Maciek
go oświecać, że t
dwa razy,
Paryż, 17 stycznia. Klemenso cof prasą wvdsk«ffln mocno

Z Warszawy.
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dziś tylko pam iątka śmierci P ana Jezusa
i poszli dalej
Kaznodzieja tym razem prosto wyłuszczył historję męki i śmierci Zbawicie
la, kładąc nacisk na niewiernych żydów,
którzy ibyii ipoiwiodem męki i śmierci
Jego.
To ch tomom najbardziej utkwiło
w głowach i postanowili pomścić na ży
dach śmierć Pana Jezusa.
Przyszedłszy do inaibltżsizej karczmy,
patrzeli jirż z podetoa ma karczmarza,
którego ta postawa znajomych chłopów
zdziwi ła niepo miału.
Usiedli na brafnych lawach, kazali
sobie dać po półkwaterku gorzałki, splu
nęli 'i milczą. Żydek, nre mogąc dłużej
wytrzymać, pyta:
— Nu Macieju, a co wtem to, czy
wam ,,okumom“ wlepił co gandziarą (ba
tem) na plecy, czy co.?
Ale Maciek ani odmrukmał, tylko ka
zał dać drugi ipółkwaterek, a po drugim
poszedł trzeci i tak dalej, aż ni z 'tego, ni
z owego, chwyciłi żyda w swe żylaste
ręce i srodze pobili, ruic -nie mówiąc.
Maciek przyszedłszy do domu, opo*wie<dzra} kobiccte, że się zemścili z są
siadami na Jabramiie za to-, że im zabił
Pana Jezusa.
W 'wielką; niwizffdę Ma erek’ z żoną
suszyli i ani krztytnkl święconego do ust
nie brali, wierząc ówczesnym zwycza
jem, że to ich od ognia czyścowego niksomyirne zachowała.
Raiptdm wieczorem Wpada włodarz
ze dworu z wezwaniem, bv się jutro Ma
ciek dostawił do pana.
Przybywszy do dworu, zastał tam
iitó tych sąsiadów, co bili jabraina i za
raz się dotmiarkował, po oo ich tu wezwano.
Niebawem wyszedł pan z fajeczką
na długimi cybuchu i pyta :
i" — A pocóżeście: wy, hułtaje,
Ja brama i jego bachory?

Vł

Na to wystąipił Maciek jako najwy
mowniejszy i powiada, kłaniając się do
nóg dziedzicowi.
— Prosimy bardzo pilonie jegomo
ści, a pocóż nam żydzi zabili naszego Pa
tra Jezusa?
A drudzy chłopi mówili wszyscy na
raz:
— A ino, o tak, my go tylko za to
poterpali, bo zresztą ujdzie żyd/isko1.
A dziedizi.c, który był wtedy w zło
tym: humorze, puścił kłęby wonnego dy
mu i powiada:
— Ależ przyjaciele, toż to stara hi
storia i dawno ją już żydzi wyrównali.
— A jeżeli to prawda, proszę jego
mości, — odrzekł Maciek — to niechże
nam na to życtó kwit pokażą ?
Pana rozśmieszył dowcip chłopka
i darował imi tę awanturę, która potem
zakończyła się w karczmie u J ab rama,
który się chłoponr tłómaczył, że wtedy,
kiedy się sttał <ten wypadek, to jeszcze
na niego ptaki nie świergotały.
KONIEC.

cz!., przewód. J. Grzywacz owa, sekretarka
J. Jaroniowa, skarbniczka A. Gołębiowska'
Cześć dzielnym niewiastom.
Szczęść Boże w pracy!
raiKrtmiiw#

Podajemy do wiadomości
n a szych Prenumeratorów ff że
wszyscy oni otrzymają bezpła
tnie w miesiącu lutym piękny
kolorowany kalendarz „Gazety!
Ludowej" do przy bicia na ścia
nie. Wcześniej rozesłać go nie
możemy, bo mamy duże trud
ności z w ydrukow aniem .}, j
wwwmrwwwmwi—i- —
rra—iiTruaa» l
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Od Centralnego Zarządu ' ]
Ludowego Z w iązk u Kobiet. 1
Komunikujemy iż powslały następują
ce świężo zorganizowane Związki Ludowe.
1) W Kuźnicy Wąsowskiej, członkiń
31, przewodnicząca p. Stanisława Maków
ka, sekretarka Zofja Makówka i skarbni
czka Genowefa Makówka.
2) W Wrzeszczowicach ziemi Piotr
kowskiej liczący 4-1 członkiń. Przewodni
cząca p. M. Krasińska, zastępczynie M.
Dudzińska i M. Smolarek, sekreiarka H.

Ciechańska, zastępczyni M. Bernat, skarb
niczka Jóźefa Ktasińfka, zastęp. K, D u
dzińska.

3)

JT J

W Gorzycach w Mofopolsce z 35 ,

K AliCNO' ARZYK.
1 ’ Dnia
| 25
1 26
! 27
I 28
1 29
S 30
9 31

Nicdz.
Ponied.
Wtorek
Środa
Czwar.
Pi-Itok
Sobota

Każdy ludowiec, każdy chłop, każdy kto sprawie ludowej sprzyja
powiniee czytać pisma służące sprawie ludowej.
Jedynem codziennem pismem, któro od początku służy sprawie
ludowej, jest

KURJER LWOWSKI”

redagowany jest obecnie przez posła
J a n a D ą b s ltie g o .
drukuje artykuły najwybitniejszych po
lityków, uczonych i pisarzy,
przynosi najobfitsze i najświeższe wia
domości ze Sejmu w Warszawie.
„ K u rjje r L w o w s k i* 1 ma swoich korespondentów w Warszawie
i we wszystkich ważniejszych miejscowościach w Polsce
i 2 a granicą, którzy przysyłają stamtąd najnowsze i naj
ciekawsze wiademoici.
u K u r je r L w o w s !łi“ porusza wszystkie sprawy, które lud ob
chodzą, piętnuje nadużycia, gorliwie zajmuje się sprawą
nauczycielstwa, i wszystkich tych, którym naleiy się opieka
Prenumeratę na „KurjjiBF Lw otysltll"1 i po numery okazowe
pisze się pod adresems

„Kurjer Lwowski"

„Kurjsr Lwowski"
„Kasjer Lwowski,,

Admlmlsfraoja „Kurjera Lwowskiego^ Lwów, Oborążczyzny 26.
Artykuły i korespondencje po#yła się pod adresem

Bsdakcja „Karjeia Lv#owskfego“ Lutów, Ossowskich l§,
Zgłaszającym się po numery okazowe posyłać będzie się
,Kurjera przez parę dni bezpłatnie.
PRENUMERAT As miesięcsnie * pnr.<a*yłką w Pełsee 15.— k o r o n
hib m a re k , w innych państwach *7,50 k o r o n lub m a r e k . Za
zmianę adresu' dopłaca się 60 ( h a l) fen.
Cena pojedynczego numeru na całym obszarze Polski &C (h a l) f o n .

Święta Kościoia
x
Rzymsko-Katolickiego

3 po 3 Krókscb, Nawi&c. Sw. Payiła

Polikarpa b. m. ,
,
Jsna Złotoustego
Objaw. Sw. Agnieszki p. tut, m
Franciszka Sal. B. W. D. K. ^
\
T
+ Martyny p. m., Sawiny
Piotra Nalasko w.. Marcina

| Długość
Przybyło
Wschód
Zachód
j
dnia
dnia
aJołic.a
słcuicą
f25 g. 8 m.33 min. 59
jj. 7 m. 55 I a- 4 m. 2$
31 » 8 , 54 g. 1 m- 20 , - 7

Odpowiedz! Zarządu Centralnego
Ludowego Związku Kebiet \
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Z dniem ł-go lutego, czyli od!
następnego numeru, wsts*zjf-'
Knujemy nieod^oiaSaii® * wy*
syikę wi>azety“ wszystkim Czy*
telnikom, którzy jeszcze będą
zalegali z opłatą za kw artą!
4-ty ubiegłego roku. /

P. Jaałr*{li8td«l w Samtfkaolł gm.
Czyżów. Projtlna wasza j-ist złożona w
odpowiednim urzęiizie.

P. Krasińskiej I M. Dudzińskie],
P. P. Bełto w ziem) Grodzieńskiej.
Zamówieniem w Centrali zajmujemy Przesyłamy „Gazetę Ludową" zapytu
się. Wyjaśnienie co do obecnej sy jemy esy nie napisała by Pani |do nas
tuacji w Centrali anajdztecia W arty coś ze|st»sunków miejscowych, co by
kule wstępnym.
zainteresowało wieś naszą.
P, AmbrozowoJ w Jawsrnlkaofi.
Prosimy o nadesłanie nam obszernych
wiadomości, gdzie Pani mieszka, na
wsi czy w mieście, jakim czasem Pani
rozporządza, w jakim otoczeniu się
znajduje, byśmy mogły wiedzieć, do
jakiego rodzaiu pracy dobra chęci
Pani wykorzystać.
r,.«*»**»•

P Rezaljl Sawie w Mallszewle. Za
list dziękujemy. Ufajcie 4e sprawa lu
dowa stoi. dobrzej aiehy się nie 6&Gprzez złe kruki bałamucić czytajcie
.Gazetę Ludową0 a będziecie wie
dzieć, co się dzieje w naszych spra
wach. Pamiętajcie ia nie odratru
Kraków zbudowano.

ZW14ZKUKÓŁEKSflLNICZYCIi s®a rmk 8®20
wyszedł z druku i jest do nabycia w|Administracji

„Przewodnika Kółek i Stowarzyszeń Rolfiiczych” Kopernika 30
" ora* w K S I Ę G A R N I A C H '■...............
w e<)nle 6 m h . za egeemplarz, sWprzesyłką O mk^j|B0|f«na f
KALENDA8Z obficie ilustrowany zawiera następujęce ważniejsze artykułyi
Naród pod bronią, Polska Zjcdnoctona, Co działo się w Polsce
i na ówlecie w roku ubiegłym, KUka uwag a prncy oświatowef,
Praca w Kołach flospadyń Wlejekieh, Praca oświatowa w Kołach Mt»dzieży, O sieci szkalnej, O sprawach rolsicsycK w roku ubiegłym,
Zadanie drobnefio rolnictwa w zakresie wspóidzielcaości, Stowarzy
szenia rolniczo-han dłowe, jako walna podwalina naszego tycia okaKomicznego, Powojenna gospodarka w tw»lu, Jak będtiejny podnosili
naszą hodowlę, Czy mamy nadmiar owoców, Waraywniitwo wło
ściańskie, Jaisą powiu^a być ytfieś polska, Rybactwo wiośateńskie.
W końcu Kaiantierza — ohezerny dział tafsrmaoy[uy.
Kółko wicia nic oh dopominają sic o Kaiendars w Okr. Związkach
Kółek RaJniczydi.

imawMBBatssja
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GAZETA

Odpowiedzi od Redakcji.
P. Stanisław Kuclełko w Kumowie.
Napiszcie natychmiast podanie do
Ministra Rolnictwa i Dóbr Państwo
wych, niech podanie to podpiszą ci,
co mają ochotę na tę ziemię i zaraz
przyślijcie nam tu do redakcji, a my
już doręczymy, komu należy. Nie za
szkodziłoby, gdyby ze 2 delegatów

LUD OWA

z tym przyjechało; teraz jednak przy
jechać nie będziecie mogli, bo koleje
z braku węgla staną na 2 tygodnie,
a może i dłużej; więc już lepiej pocztą
przyślijcie.
Macie rację, że lud nasz się nie
cierpliwi, bo widzi dotychczas, że
wszystnic korzystne dla niego ustawy,
jakie ludowcy w Sejmie wywalczyli,
pozostały dotychczas na papierze. Nie
należy jednak zapominać, że to nie
jest tak łatwo wyrwać rządy z ręki

M 4

dotychczasowym władcom Polski —
obszarnikom. Przecież oni, którzy się
przyzwyczaili od setek lat trzymać
chłopa pod batem, teraz tak łatwo
nie ustąpią, musi być między nami
i nimi walka i to walka ciężka. Oni
są jeszcze silni, mają na wszystkich
urzędach bardzo dużo swych wiernych
przyjaciół. A nas ludowców przecież
nie jest jeszcze tak dużo, a najwa
żniejsza rzecz, że cała masa chłop
ska jest jeszcze ciemna i nieuświa-.

E fltE fS IW

Epilepsja i jej pierwsze objawy, jak zawroty głowy, osła
bienie i zamroczenie świadomości, jak i wszystkie choroby,
nerwowe leczone być winny przez wytwarzanie w osłabio
nym organizmie substancji krwiotwórczych i odżywiania ko
mórek nerwowych. Stosowany w tych wypadkach brom, w czy
stej jego postaci i w różnych jego odmianach, nie daje pożą
danego wyniku, zwłaszcza, źe nie przez wszystkie organizmy
jest dodatnio znoszony. Pożądany skutek osiąga się dopiero
przez połączenie związków mineralnych ze związkami roślinnemi, które zawarte w proszkach

EPILEPSIBi-SPIESS
przyczynią się do zmniejszenia chorobliwej pobudliwości móz
gu i do pośredniego usuwania przyczyn, wywołujących napa
dy epileptyczne lub wogóle objawy nerwowe.

'EPILEPSIN-$PIESS

X. G. 10 marek otrzymaliśmy,
a poprzednio 20 marek. Serdecznie
dziękujemy za tak głębokie zrozumie
nie i odczucie naszej pracy.

EpiSepsim-SpEess używanv być mo
że pr/.ez osoby dorosłe i dzieci według prze
pisu dołączonego do proszków. Nie jest przy
kry w użyciu, nie wymaga zmiany trybu
życia i nie wywołuje zaburzeń w organizmie.

Żądać wszędzie
15 — 60 proszków.

ZMIĘKCZA

KAMIENIE m m m

---- k a m i e n i e

schodzą

bez

I

I USUWA

CH0L6KIHAZA1.Umilili

bólu.

.....ATAKI W ZUPEŁNOŚCI USTAJĄ,

O b_ja w y
_

(początkowe). Ból w bokach ł dołku podsercowym (gdzie schodzą się żebra). Pobolewania w wątrobie. Skłonność do obstrukcji. Uryna ciemna i mętna lub też bezbarwna jak
Gorycz i kwas w ustach.
woda._ Język obłożony.
Odbijanie gazami.
Wzdęcia i burczenie w kiszkach.
Bóle i zawroty głowy.
ęx \ x t x t
(podczas ataków). W dołku i wątrobie silny ból, który się rozchodzi
Silne podenerwowanie,
L /J & W j r
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 plecach 1 klatce piersiowej (na
przestrzał). Niekiedy wymioty żółcią, dreszcze, zimne poty, żółtaczka.

O bjaw y

Bliższych informacji- udziela: Aptelcarz-fizjolog H . N I B M O J E W S K I, N ow y Ś w ia t 16, .m . 27.
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„ S c a b io fo r m - O r a ń s k i”
j
j

prowizora farmacji I. ORAWSKIEGO.
Mocniejsza dla dorosłych i łagodniejsza dla dzieci

1
jv
- i

Nie plami bielizny. Ma przyjemny zapach. 1

Mess mienia KtowitiE sdilaia? jest mi M i tlała. 1
Po skończonej kuracji łatwo daje się zmyć wodą.
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Sprzedaż w aptekach i składach aptecznych.

1

Główna sprzedaż: Hurtowy skład apteczny

|
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P. Józef Gabara w Gałkówku. Nie
stety sami sobie jesteście winni, boście się za długo namyślali z napisa
niem listu do .Gazety* Przecież to
już jest chyba cztery miesiące jak ten
folwark rozparcelowali.
Trzeba było zaraz pisać, jak
rzecz jeszcze nie była załatwiona,
teraz już wam nic nie poradzimy, bo
oni wszyscy podpisali roczną dzier
żawę. Macie jednak rację, pierwszeń
stwo do parcelacji mają bezrolni.
Jest już założony Państwowy Bank
Holny, który będzie udzielał pożyczek
na zakup ziemi i inwentarza, lecz
obecnie Bank ten jeszcze pożyczek
nie wydaje. Pilnujcie tego czasu,
kiedy będzie się kończyła roczna
dzierżawa z te 30 kawałka ziemi wraz
z ogrodem i ubiegajcie się, by przy
odnawianiu tej dzierżawy, ten kawa
łek ziemi wam dano.
P. Józef Fronczak w Kostrzewicach. Obecnie zostały wszystkie po
ciągi osobowe z braku węgla wstrzy
mane na 2 tygodnie Po tym więc
czasie postaramy się do was przybyć. a

wzmacnia organy krwiotwórcze, a przez to wzmacnia organizm
i czyni go odporniejszym. Działa odżywczo na komórki ner
wowe, więc uzdrawia system nerwowy.
Zmniejsza chorobliwą pobudliwość mózgu, a przez to po
dnosi na duchu chorego.
Usuwa przyczyny, mogące wywoływać napady I dzięki
temu prowadzi do stopniowego zaniku cierpienia.

w pudełkach po

domiona, i łatwo się daje tumanić
Trzeba więc pracować i to bardzo
usilnie pracować, a zwycięstwo bę
dzie nasze tak, jak ono ju i jest nasze
w byłej Galicji, czyli Malopolsce. Nie
należy się tylko zrażać niepowodze
niami, a zachować hart ducha.

P. Józef Wrona w Żółkiewce. Je 
żeli Pan prowadzi jakiś handel, w
mieszkaniu i ma tam coś w rodzaju
sklepu, to koniecznie musi Pan wy
kupić patent, tak sarno jak na sklep.
Na sprzedaż gazet jednak nie potrze
ba ani żadnego specjalnego pozwo
lenia, ani też nie potrzebuje Pan
opłacać żadnego patentu Żeby jednak
uchronić Pana od napaści owego
głupiego policjanta, zwróciliśmy się
listownie do Inspektora Skarbowego
w Krasnymstawie, z prośbą, by wydał
Panu patent bezpłatny na sprzedaż
gazet. Jeżeli więc będzie Pan w Krasnyrnstawie, to prosimy zwrócić się
do Inspektora Skarbowego i powołać
się na nasz list. Nazwisko owego
policjanta prosimy nam tutaj podać.
y iflH U r°botnik lat 19 poszukuje staIsllUUy łej pracy, lecz jest niestety,
mocno głuchy. Adres: Józef Czapla wieś
Wolica Śniatycka, gm. Komarów pow.
Tomaszowski, z. Lubelska.

CENTRALA W t e l M O l S T O O A J M S
R O L N IC IO - H A IL O M ,

w Warszawie, Tamka Na 1, Adres dia depesz „STAROL“
Dostarcza tylko dla kółek rolniczych i Stowarz Roln-Handl. narzę
dzia,maszyny rolnicze, żelazo, gwoździe, nasiona, nawozy pomocnicze, arty
kuły budowlane, wyroby powroźnicze, materyały łokciowe oraz wszystko, co
wchodzi w zakres gospodarstwa i potrzeb rolników.
Załatwia wszelkie zlecenia hnndlowo-komisowe przemysłowców i rol
ników w zakresie artykułów przemysłu i rolnictwa*
Skupiai 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.

oKULisTADr. S T . K A C Z K O W S K I
b. s t a r s z y O rd. Kliniki O cz n e j Sfairsae. (In. powrócił.— Przyjmuje na
stały pobyt dla leczenia i operacji ocznyoh. W a r s z a w a , S m o ln a JVb 58.

CENA OGŁOSZEŃ: Za wiersz nonparelowy lub lego miejsce: w tekście oraz przed tekstem Mk. 10.— , zwyezajne Mk. 4,ESadalttorays M enryk W y rzy k o w sk i i D r. W fodaćjstlcrE Jsm polsfcI.
6 aruk W. Piekarniaka i S-ki, Warszawo- Ordynacka 3. Tel. 44-59.

Wydawca: Ludowo Tow arzystw o W ydaw nicze.

