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Czy wy wiecie przyjaciele, co to
znaczy posiadać Własny brzeg morski
i własny port nad morzem? Znaczv
to tyle, co dla gospodarza posiadanie
dostępu do wielkiej szosy publicznej,
która prowadzi do miast, miasteczek,
kolei, daje swobodę ruchów, zapewnia
samodzielność postępowania. O! jakże
biedny jest ten gospodarz, który nie ma
dostępu do wielkiej drogi publicznej.
Jak on musi prosić swoich sąsia
dów o zezwolenie na przejazd, ile musi
znieść upokorzeń i ile ponieść kosztów.
Wielka dirogą światowa jest morze.
Kto .posiada dostęp do morza, własny
port i w Jasne okręty — ten może zwie
dzać swobodnie wszystkie części świa
ta, zajeżdżać do wszystkich portów, ku
pować towary ii surowce, gdzie chce
i wywozić swoje towary, gdzie nru sie
podoba. Nie potrzebuje nikogo prosić,
ani sie nikomu opłacać — ma swobodę
ruchów.
Takie znaczenie ma dla każdego na
rodu własne morze. Światem dziś rzą
dzą narody morskie, Ameryka i Anglja,
bo morze daje siłę, bogactwo i znacze
nie. Naród bez własnego monza, to tak
jalk człowiek oddychający tylko jednem
płucem.
Naród polski posiadał kiedyś własne
szerokie wybrzeże morskie nad Bałty
kiem. Ale dawni politycy ipolsey nie
rozumieli znaczenia morza, więc po
zwolili rozszerzać się Niemcom1na tern
wybrzeżu. W r. 1308 głośne miasto nad
morzem Gdańsk opanowali Krzyżacy
zdradą i wlyrznęli całe rycerstwo pol
skie i całą bezbronna ludność miasta, nie
wyłączając kobiet, starców i dzieci. Nie
dobitków1 wygnano, miasito zrównano
z ziemią. Dziesięć tysięcy niewinnego
ludki rpcfcUdiespo zginęło wtódy ('od łeji
krwawej rzezi. Krzyżacy opanowaw
szy ten kraj, rozpoczęli planowie tępie
nie ludności polskiej. Trwające przeszło
100 lat. 'Wprawdzie potem królowie
polscy odzyskali .Pomorze, ale w Polsce
i nadal wie było zrozumienia dla polityki
morskied.
. _ _
W czasie rozbiorów Polski Pomorze
dostało się ostatecznie w ręce Prusa
ków. Polityka (pruska waliła nieustannie
przez lat przeszło sto w te wąska ła
wicę, jaka Polska sięgała do polskiego
jnorza. Młot krzyżacki poazynS duże

szczerby w tej polskiej ławicy, ale prze
bić jej' nie zdołał. Nie straciliśmy do
stępu do morza, mimo niesłychanego uci
sku pruskiego. Komu to mamy zawdzię
czać? Nie szlachcie, bo ona się prze
ważnie zniemczyła? Zawdzięczamy to
chłopu polskiemu, (który nie dał sobie
wydrzeć ziemi i uratował dla Rzeczy
pospolitej dostęp do morza. Gdyby
chłopi pomorscy, zwani „Kaszubami11
wysprzedali były Niemcom ziemię tak
jak to zrobiła szlachta — z dostępem do
morza musielibyśmy się raz na zawsze
pożegnać. Chlap polski uratował dla
Polski dostęp do owej niezmierzonej dro
gi światowej, jaką jest morze i położył
podwalinę pod naszą potęgę i nasze bo
gactwo.
Dziś te ziemie na nowo odzyskuje
my: Od dnia 17 stycznia wojska polskie
w myśl przepisów traktatu wersalskiego,
posuwają się naprzód ku morzu, zajmują
co dnia nowe wsie, miasteczka, miasta,
witane z niesłychaną radością przez luddnośc — a dinia 7 lutego wojska polskie
staną nad morzem. Po tylu latach nie

woli Polska1 odzyska swoje morze, ura
towane przez prosty lud polski który
pozostał wierny swojej ojczyźnie.
Cześć i. chwiała Kaszubom za ich
wytrwałość i męstwo. Królewski poda
runek przynoszą oni Polsce zjednoczonej.
Z radością dowiedziałem się od je
dnego z działaczy, że wśród ludu pomor
skiego, wśród Kaszubów1
, rozpoczął sie
ruch ludowy, zupełnie podobny do nasze
go ruchu P. S. L. Niedawno zorganizo
wano tam Związek ludowy pod nazwa
„Piast11 — a tamtejsi ludowcy nazywają
się chętnie ,.Piastowcami“. Naszą reformę rolna witają oni z radością, bo tam
obszarnikami są przeważnie Niemcy.
Chcą się połączyć z P. S. L. w je
dno stronnictwo, bo uzuiają, że ruch lu
dowy będzie wtedy silny, gdy będzie je
dnolity. Dlatego też w naszych grani
cach pomorskich witamy nietylko naj
ukochańszych rodaków, ale także przy
szłych towarzyszów’” pracy wad umocnie
niem Polski Ludowej.
Jan Dąbskl,
poseł do Sejmu.

Kiedy chłopi doczekają się lepszej loli.
Każdemu człowiekowi potrzebny jest
do życia pewien -majątek, gdyż jest to
podstawa bytu ' człowieka i bez tego
żyć niepodobna. Majątek może być róż
nego rodzaju. Może to być, gotówka,
ziemia, budynki, przemysł, handel, rze
miosło, zawód, wykształcenie i t. p.
Majątek można odziedziczyć po ro
dzicach, krewnych lub innych osobach.
Majątek możma nabyć przy zawieraniu
małżeństwa, aie przedewszystkiem na
bywa się go pracą rąk, czy też umy
słową.
Żeby ktoś, ozy to w drodze spadku
lub darowizny, czy w inny sposób na
był niewiem ile, jeżeli przy tym majątku,
nie będzie pracował, nie będizie go piłnowaił, wwzysłko to może pójść na marne,
zniknąć, jak znika mgła poramtta pod pro
mieniami >słońca. Często bywa jednak
i tak, że chociażby człowiek nie wiem
ile pracował, niczego się nie dorobi.

a zawsze z tej pracy będą ciągnąć zyski
inni. W dawnych latach, za czasów pań
szczyźnianych, chłopi pracowali bardzo
wiele i bardzo ciężko, jednak nigdy ni
czego się nie dorabiali, bo owoc ich pra
cy zabierał kto feny, zabierał właściciel
obszaru dworskiego, dziedzic kub pleban,
boć i plębanje miały grunta, z których
chłopi pańszczyznę odrabiali. Toż samo
jest dotąd i z robotnikami', krwawica
których żywi się fabrykant dotąd. Je
dynym ratunkiem dla jednych i dla dru
gich jest prawo, które wzięło ich w obro
nę.
Zniesiono pańszczyznę, zniesiono
samowolę fabrykantów, i wtenczas do
piero, wyzwoleńcy ci mojeli się czegoś
dorobić, mogli coś (posiadać, jedmem sło
wem byt ich stał sie znośniejszym.
Wynika z tego, że prawo dla każde;o człowieka, dla każdego stanu ma
wielkie znaczenie i nic dziwnego, że pod
czas 'wyborów posłów do jakiegoś ciała
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I jeżeli bracia chłopi chcecie, by dola
prawodawczego np. u na>s do Sejmu, jest
taka wielka walka i agitacja, bo wszak Wasza sie poprawiła, byście mogli zdo
być dla siebie lepsze prawa, baczcie na
Sejm prawa te ustanawia.
■ Każdy więc stan, każda partia rada- wichrzycieli i w waszej mocy to jest, bv
by jak najwięcej mandatów poselskich wszystkie kluby ludowe złączyły sie
zdobyć, aby później' jak najkorzystniejsze i szły ręka w rękę razem.
Na wiecach sprawozdawczych, na
prawa dla siebie uchwalić. A jest u nas
kongresach,
przy każdej sposobności,
tych stanów, tych •partii \dosyć. Nas
cli topów, drobnych rolników jest w Pol żądajcie tego od swoich posłów, by sie
sce przeszło 75 procent, i w tym stosun nie rozbijali na klubiki, ale szli razem, ła
ku powinni się nasi przedstawiciele znaj wą, jak jeden maż.
Bo, dopóki chłopi nie ipójdą solidar
dować w Sejmie, a że tak nie jest, to już
tylko nasza w Jasna. w tym wina, iż nie nie przy wyborach, dopóki nie wybiorą
zdawaliśmy sobie sprawy z doniosłości posłów, takich, którzy się zobowiążą wstą
Sejmu. Podiczas wyborów przychodzili pić do jedinego klubu ludowego, dopóki
do nas różni kandydaci i wypowiadali posłowie ludowi będa rozbici, na różne
swoje programy. Niemal wszystkim1bi kluby i klubiki, dotąd lud nie zdobędzie
liśmy brawa, ale nigdy albo bardzo mało dla siebie lepszych praw, a wobec tego
staraliśmy się wniknąć, który też dla nas chłopi nie prędko doczekają się lepszei
jest najodpowiedniejszy. Już niejedno doli,* bo zgoda buduje, a niezgoda burzy.
Po przyOdady nie trzeba daleko się
krotnie przed samami wyborami spytać
było: „A na kogóż to Janie będziecie gać, mamy ich w obecnej dobie dosyć.
glosować?14 — to zwykle słyszało się Naprzykład Sejm uchwalił ustawę o re
odpowiedź: „Ha, gdzietyżta wszyscy, formie rolnej, odbudowie kraju, o wy
fam i ja będę; zresztą, co .mi ta poseł da“. dzierżawieniu gruntów, odłogiem1 leżą
i właśnie ta nieszczęśliwa apatia (ocię cych i wiele innych ustaw, a rządy do
żałość) ludu naszego slpowodowiała to, iż tychczasowe, złożone z żywiołów nam
Polskie Stronnictwo Ludowe nie tak nieprzychylnych, kpią sobie z tych ustaw.*
licznie weszło do Sejmu, jak powinno albowiem wiedzą dobrze, że posłowie
ludowi, kłócąc się miedzy sobą nie wy
było wejść.
Z drugiej strony \na posłach ciąży wrą na niego silnego nacisku. A dalej
wielka odpowiedzialność wobec wyborJ tak być nie może!
Andrzej Pluła, poseł.
ców, i wtarto przypatrzyć się. gdzietyżto
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Część posłów chłopskich w rodzaju
Kowalewskich, Majów, Szymborskich, Po
toczków, Majchrów poszła na prawticę po
między (partję księżo-pańskic i endeckie.
Po co ,za czerń, Bóg ich raczy wiedzieć,
to tylko pewne, że bardzo często glo
sują przeciw interesom wsi. Część po
Od dwóch tygodni wiadomości telcszła 7. p. Stapińskim zdaje się poto, aby graficzne z Rosji donoszą o wielkich
tylko jątrzyć i różnić wieś między soba. zwycięstwach bolszewickich nad wojska
Dwie najsilniejsze grupy „Piasiowcy" mi praeciwrewolucyjnemi dawnych car.
i „Wyzwolenie", czyli jak ich tu nazywa skieh generałów. 'Zwycięstwa te mają
ją „Tugutowicy“, przyszli między soba duże znaczenie dla Polski nie tylko dla
do porozumienia i połączyli się w jeden tego, że stawiają w pewnem świetle pro
klub, ale i to nie na długo, bo już w kilka pozycję pokojowa, z jaką bolszewicy
tygodni później zrobił się rozłam i cześć zwrócili sję do naszego rządu, ale także
posłów tugutowców z klubu tego wystą dlatego, że wiąże się z niemi cała niemal
piło. Gdy się dalej weźmie jeszcze pod polityka zagraniczna polska.
uwagę grupę ks. Okonia, któraby ■
także
Skutki najbliższe tych zwycięstw
rada odegrać' jakąś rolę w Sejmie, oraz bolszewickich nie trudno .odgadnąć. Oto
to, że ci posłowie ludowi podzieleni na po unieszkodliwieniu swych przeciwników
różne obozy, zwalczają się w swoich ga rosyjskich, bolszewicy wyślą wojska
zetach często w ohydny sposób ku ucie swoje na niewzruszony dotąd i moc
sze i radości naszych wrogów, to przed ny front polski.
stawia się nam niewesoły obraz. A gdy
A chociaż Polacy nie boią się niekar
byśmy zapytaiti któregokolwiek z przenych i zgłodniałych hord Trockiego, to
wódców, dlaczego tak ipostępuja, każdy
? nich będzie miał coś na swoja obronę, jednak ten sten rzeczy wznieci na na
każdy powie, że on to robi dla dobra lu szych granicach wschodnich bardziej za
du. Czy jednak w rzeczywistości tak żartą, niż dotychczas walkę, która zabie
ijest? Ej, nie o dobro ludu, ale więcej rze w ofierze nie jedno młode polskie
o własne ambicje się tu rozchodzi. Oto życie, zanim nareszcie wybije godzina
naprzykład, jeizeli jeden z przywódców ostatecznego (pokoju.
Ale są i inne jeszcze skutki owych
grupy „Wyzwolenia", którego nazwiska
bolszewickich
zwycięstw, skutki niewą
nie będę tu wymieniał, obecnie Wfchrzy,
to nie o dobro ludu mu chodzi, ale oto, tpliwie dla nas korzystne.
Mianowicie znaczenie Polski w oczach
że partja jego tak licznie weszła do Sej
mu, on sam jednak nie wszedł i dziś wy koalicji niepomiernie wzrosło, i nic dzi
gląda tak, jak ta1 kokosz, z pod której wnego. Oto Polska po rozbiciu Kołcża
wylęgnięte kaczęta poszły na w ode, ka i Denikina przez bolszewików staje
a ona biedna musi biegać po brzegu.
się na wschodzie jedyną wielką siłą, zdol
Rozpisałem się trochę szerzej pra na przeciwstawić się armiom Trockiego.
gnąc, byście .Kochani Czytelnicy zrozu A dowody tego Polska złożyła aż nadto
mieli,- iż nie dla dobra sprawy ludowej wystarczające. Wszak dotąd nie udało
całe te wichrzenie się robi, ale dla włas się wfygrać 'bolszewikom z wojskiem polnych ambicji, bo im więcej klubów, klu- skiem ani jednej większej bitwy, przeci
brfców, tem więcej będzie prezesów, wi wnie, wyparli Ich Polacy z Białorusi, Li
ceprezesów. a komendantem k aż dyby twy, Wołynia, a ostatnio zdobyli ważną
twierdzę Dynaburg.
pragnął być.

Siła i znaczenie Polski
w Europie wzrasta.

V

Koalicja do chwili ostatniej wielką
uwagę zwracała na Rosję, której oswobo
dzenia z rąk bolszewickich pragnęła za
wszelką cenę. Było to rzeczą zrozumia
łą ze względu na kapitały i wielkie przed
siębiorstwa przemysłowe, które koalicja,
a szczególniej Francja, posiadała w Ro
sji. Dawała też Koalicja ucho dyploma
tom rosyjskim, pomiędzy którymi ważne
miejsce zajmował Sazonow, były carski
minister. Myśl tworzenia nowej wielkiej
Rosji, pojęta przez koalicję może zbyt
skrajnie, ujemnie oddziaływała nieraz na
interesy żywotne Polski, której np. nie
chciano przyznać Galicji Wschodniej ina
czej, niż na lat 25, jak przypuszczają, by
najmniej nie ze względu na interesy Ukra
iny, której Koalicja nie popierała, ale ze
względu na przyszłą wielka Rosję.
Dziś wobec widocznej niezdolności
do życia rządów rosyjskich Kcłczaką, wo
bec zwycięstw bolszewickich nad woj
skami .przefciwrewoJucyjnenri, w polity
ce wschodniej państw koalicyjnych nastą
pił zwrot. Wzrosły znakomicie wpływy
i znaczenie Polski, zmalały natomiast
wpływy Sazonowa i czeskiej spółki. I oto
Galicja Wschodnia znowu ma być przy
znana Polsce, zaś pierwsza Anglja opo
wiedziała się za tem. żeby wojskom przeoiwrewclueyjnym Rosji dłużej pomocy nie
udzielać!
Mamy nadzieję, że nasi politycy za
graniczni wykorzystają pomyślne obe
cnie położenie politczne Polskyi, zdoby
wając Polsce nietylko przyznanie odpo
wiednich granic na wschodzie, ale i zała
twienie szeregu innych spraw w myśl na
szych potrzeb państwowych.
Jan Płokarz.

Pobór koni do wojska.
Wyjaśnienie Ministerstwa wojny.
Na posiedzeniu Sejmu Ustawodawcze
go w dniu 4 listopada r. b. wnieśli po
słowie N. Potoczek i towarzysze (P. S. L.
„Piast") interpelację w sprawie poboru
ostatnich koni dla potrzeb armji przez ko
misje wojskowe.
Na interpelacją te odpowiedziało Mi
nisterstwo wojny w porozumieniu się
z Ministrami Spraw Wewnętrznych oraz
Rolnictwa i Dóbr Państwowych, co nastę
puje:
■ Pobór koni został zarządzony przez
Min. Spr. Wojsk, i Min. Spraw Wewn. na
zasadzie ustawy Sejmowej z dn. 11 kwie
tnia r, b. o rzeczowych świadczenia wojen
nych (Dz. Praw P. P. JMe 32 p. 262.) celem
pokrycia naglącego zapotrzebowania armji
na materjał|koriski, i przeprowadza się
obecnie zgodnie z rozporządzeniem o po
borze koni (Monitor Pol. .Ne 182 z dn. 14
sierpnia Dz. Roz. Wojsk. N? 85), wydanym
w ścisłem porozumieniu i za zgodą zainte
resowanych Ministerstw (Min. Roi. 1 D. P.
Min. Spraw Wew. i Min. Skarbu),
Tekst rozporządzenia o poborze koni
(Monitor Pol. Ns 182 z dn. 14 sierpnia)
nie przewiduje zwolnienia od poboru koni
tych posiadaczy, którzy mają jednego konia I
z następujących przyczyn:
a)
Niezawsze posiadacz jednego ko
nia jest rolnikiem. Bardzo często posia
daczami takich koni są ludzie, utrzymu
jący konie do wyjazdu, którzy oddając
swego jednego konia na potrzeby armji,
nie są narażeni na stratv
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b ) Posiadacze jednego konia często,
mają bardzo dobry materjał, odpowiada
jący wszelkim wymaganiom służby woj
skowej. Zwolnienie więc tych koni od
Całe trzy osbataie posiedzenia Seipoboru pozbawiłoby armię dużej ilości mu wy,pełniła sprawa urzędnicza. Obec
dobrych koni, które przy obecnych ne pensje, jakie -pobierają urzędnicy pań
warunkach gospodarczych kraju, z tru stwowi kostały ustanowione
jeszcze
dnością można zdobyć.
przed 'trzema blisko laty. Od tego czasu
c) Skład Komisji Poboru Koni i za ceny wszystkich artykułów wielokrotnie
kres działania poszczególnych jej człon podskoczyły w górę, Dość przypom
ków musiał być najlepszą gwarancji} nieć sobie, ile kosztową! przed trzema
interesów rolników.
laty funt cukru, a ile kosztuje obecnie.
W myśl rozporządzenia o poborze ko Nic też dziwnego, że urzędnicy z tych
ni określenie ilości koni, mających być pensji teraz wyżyć nie mogą i że z tesro
pobranymi z poszczególnych gmin lub ód powodu wielu z nich robi gorszące nad
pojedynczych właścicieli, należy do kompe użycia, bo głód jest złym doradcą. Z te
tencji Komisji Poboru Koni, która, mając go więc powodu wystąpił rząd przed kil
w charakterze członków trzech delegatów koma tygodniami z wnioskiem do Sejmu,
reprezentacji powiatowej, najlepiej może by urzędnikom 'państwowym przyznano
się orjetować od kogo i w jakiej ilości dodatki drożyżniane. Wniosek ten zo
stał odesłany do dokładnego wspólnego
należy pobrać konie.
Komisje poboru koni składają się z na rozpatrzenia przez dwie 'komisje — ad
stępujących członków: a) Przewodniczącym ministracyjna i skarbowo-budżetowa. Ko
jest Powiatowy Komisarz Rządowy (Staro misje poczyniły poprawki i zmiany, i te
sta): b) Przedstawiciele armji—Prezes Komi raz wiłaśniie wniosek ten został przez
Sejm1uchwalony. Urzędnicy dostana od
sji Remontowej i wojskowy lekarz weteryna
rji; o) Trzej delegaci reprezei tacji powia 60 'do 100 procent podwyżki, zależnie od
towej —- małej i wielkiej własności rolnej tego, ozy kto jest kawalerem, czy żona
oraz przemysłu; ci) Trzej rzeczoznawcy; o) tym, oraz od -tego, iie ma dzieci.
Przy tej okazji padło dużo gorzkich
Powiatowy lekarz weterynarji jako repre
słów pod adresem naszych urzędników.
zentant Min. Roi. i D. P.
Delegaci reprezentacji powiatowej (Ra Zwłaszcza posłowie ludowi wytykali to
dy Miejskiejsą mężami zaufania powiatu lekceważenie, z jakim urzędnicy odnoszą
(miasta); jako tacy służą radą innym człon się do chłopów; Również dużo ciertpkiej
kom komisji w szczególności co do ilości prawdy, wypowieidziamop odczas roztpraw
koni, mających być pobranymi z poszcze nad wnioskiem rządowym w sprawie1ka
gólnych gmin lub od pojedynczych właści ry śmierci za łapownictwo i nadużycia
cieli. Rozstrzyganie wątpliwości, Czy dany urzędników. Niektórzy mówcy posunęli
kort podlega zwolnieniu od poboru, należy się nawet tak daleko, że twierdzili, iż
do Przewodniczącego Komisji Poboru Korii, 60 procent urzędników to wyrzutki spo
Prezesa Komisji Remontowej i delegatów łeczeństwa. Tak jednak na szczęście
jeszcze nie jest. Dużo naturalnie jest
reprezentacji (Rady Miejskiej).
W tym wypadku przedstawiciel armji śmiecia, dużo niedołęstwa, dużo nawet
złodziejstwa, za co właśnie kara śmierci
(Prezes Komisii Remontowej) ma tylko je
den glos i nie może mieć wpływu na de- została uchwalona, lecz (jest jednak na
szczęście między urzędnikami sporo lu
zycię Komisji Poboru Koni,
dzi dobrej woli, szczerych (patriotów, Pol
Przedstawiciele Armji mają tylko pra skę
kochających,- nie należy
więc
wo zaopatrzyć konia, co do którego w czambuł wszystkich potępiać.
powstała wątpliwość, kartą pobrania, to
Dotychczasowe kary za łapownic
jednak zarządzenia nie narusza interesów
two były również bardzo wysokie, lecz
rolnika, gdyż koń zaopatrzony kartą po niestety rzadko się. słyszało, by jakiegoś
brania zaiicza się do rezerwy i pozostaje łapownika oddano pod sąd. Wlec i obec
w całkowitym rozporządzeniu posiadacza
nie uchwalona kara śmierci zostanie tyl
Z powyższego wynika, że przy prawi ko na papierze, jeżeli. rząd nie weźmie
dłowym funkcjonowaniu Komisji Poboru
się energicznie do tępienia tych wrogów
Koni przedstawiciel armji nie może ponosić Polski, jakimi są łapownicy. Chodzi o to,
odpowiedzialności za pobranie koni u by naprawdę zaczęto oddawać ipod sąd
poszczególnych posiadaczy.
prży najmuiesfezei poszlace łapownictwa,
Zwrot pobranych koni u rolników, a nie tak jak było dotychczas, że przeno
w wypadkach zasługających na uwzględnie szono urzędnika na inną. .posadę, a już
nie, zarządza się w miarę możności, Te bardzo ciężką karą było, gdy go wydala
chnicznie zwrot konia nie zawsze jest wy no ze siliużiby.
konanym, gdyż konie z punktów rekwizycyjnych są odsyłane do oddziałów wojsko
wych w kraju i na froncie i wycofanie
takiego konia jest bardzo utrudnione,
i wszelkiego rodzaju przeziębiania leczy
Min. Spraw Wojsk, chcąc przyjść
C A L C IS A L . S P IE S 3
i pomocą rolnikom, wydało rozkaz o wy
wypróbowany i zalecany środek przez lekarzy.
pożyczaniu koni wojskowych do robót ro Calcisal-Spies umywany być m oie również dla dzie
lnych, (Dz. Rozk, Wojsk, N* 94 poz, 3665) ci, ponieważ przedstawia tabletki małego wymiaru.
Rozkaz ten będzie uzupełniony w najbli Sposób uiycia znajduje si<j przy każdym pudełku.
ższym czasie zarządzeniem wydawania koni
Żądać-w aptekach i składach aptecznych,
wojskowych tym rolnikom w pierwszym
rzędzie, u których był wzięty ostatni koń.
Niezależnie od powyższego na okres
W celu nabycia wybórowy cli DRZE
isąsiewów wiosennych będzie okazana ze WEK OWOCOWYCH, NASION, NA
strony władz wojskowych jaknajszersza RZĘDZI
OGRODNICZYCH
radzimy
pomoc rolnikom przez wypożyczanie koni zwrócić się do najstarszych i najwię
wojskowych.
kszych Zakładów Ogrodniczych C. UL
RICH, istniejących od roku 1805 w, War
szawie Drży ul. Ceglane! 11.

m m m , influenze, katar
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NIEDOLA’ OBSZARNIKÓW.

Chciałem _i •ją umieścić słów kilka
o naszych dziedzicach. Byłem w Icsie
kupić drzewa, a był tam i pan dziedzi*J
Ratajewsiki ze wsi Kozuby. I tale sobie
narzekał przed panem podleśnym, a by
łem i ja, i wiele innych ludzi. I mówił jak
to ciężko dziedzicom . gospodarować
w tych czasach. Ze dworakowi musi dać
15 korcy zboża i 600 marek pensji. 1 mó
wił że mai ośmiu dworaków, gdy przyj
dzie ich rok, to sześciu odprawi, a dwóch
tylko pozostawi, żeby tygli dwóch pra
cowało; za tych sześciu. 1 wyją! wten
czas dwla cygara, dla .podleśnego i dla
siebie, i mówi że dobre cygara, bo ko
sztują cztery marki sztuka. Jest to naj
lepszy dowód, jaka to dla dziedziców
teraz bieda. W zimowej sporze .dziedzic
płaci dworskiemu posyłce 2 marki'. Gdy
by pracował dwa dni toby zapracował
tm jedno cygaro, Ale biednemu dwora
kowi pierwsze- kupić funt soli, która u nas
kosztuje 3 marki. Mamy też w sąsied
niej 'wisi Podulach dziedzica pana Wo
dzińskiego. Znakomity z mego gospo
darz, bo kartofle mu prawie wszystkie
zamarzły i oziminy mało co zasiał, koń
czyny nasiennej 24 morgi mu zgnito —
wcale jaj nie sprzątał. Łubinu nasien
nego około 20 morgów, który już był
w kupkach, także nie sprzątnął, bo zgnił,
również i siana na łąkach, co stało- już
w kopach, nic zwiózł i stoi do -dzisiaj.
A 'przecież czas do sprzętu był bardzo
piękny. Wszystko to wskutek jego lichej
płacy, bo płacił 3 do 4 marek dziennie.
To też nic dziwnego, że z jego. wsi cho
dzili ludzie do roboty na trzecią wieś do
dziedzica1żyda, który (płacił po 6 marek
dziennie i dzięki temu -wszystko w1swo
im czasie zrobił. Taka to jest nieszczę
śliwa dola naszych biednych przymiera
jących głodem dziedziców. Tak to tłusto
brzuchy biedakom .pospadały.
>Feliks BnnasJafc
Czytefeik’ „Gazety Ludowej z r?Qiw Ła
skiego.
’ '
!

Wroczyny w pow.
Kutnowskim.
‘

1

J.„J .

Dnia 6 stycznia r. b. odbył się we wsi
Wroczynach pow. Kutnowskiego wiec
ludowy przy udziale mieszkańców okoli
cznych wiosek, Sak rip, Stanisławowa,
Pociczach. Pacyny, Wuszkowa, Kalinowa
i Franek, Członek powiatowej Rady
Lud. W. Pawelec wyjaśniał zebranym
program P. S. L. i obecną sytuacje poli
tyczną w kraju i poza krajem. Po obszer
nej dyskusji cześć zebranych wpisa,te się
na członków do istniejącego Koła wiejskiego P. S. L. we wsi Wroczynaeh,
a wieś Podtezacliy zorganizowała się
w osobne Koło Wiejskie i wybrała z po
śród siebie Radę Wiejską P, S. L. Do Ra
dy weszli z wyboru: Mańkowski Stani”
sław, prezes. Pawlak Wojciechy zast.,
Marciniak Miarcin, sekretarz. Michalski
Stanisław, skarbnik i 5 członków Rady.
Do Koła w Podezachach przystąpiła cała
prawie wioska w liczbie 56 członków. ;
Na zakończenie wiec uchwali nastę
pujące rezolucje:
1)
Zebrani na wiecu d:. 6 stycznia wo
wsi Wroczynaeh. domagają się przyłą
czenia do Polski raz na zawsze. Galicji
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Wschodnie? i Śląska Cieszyńskiego, tycli gonów pociągu wołowego jechało aż 10
pasażerów a mogłoby jechać 50, inne wa
prastarych ziem polskich.
gony można by było dopełnić jeszcze 10.
2)
Wiec wyraża zaufanie i poparcie
swym posłom Janowi Dąbskietmi i Teo osobami'.
filowi Wojdzie, i całemu Klubowi posel
skiemu P. S. L. za jego owocną i gorliwa
prace w Sejmie, a za gorąca i prawdziwą Teodorów, gm. Piecka Dąbrowa, pow.
obronę interesów ludowych przesyła ser
Kutnowski.
deczna podziękowanie.
Dnia 14 grudnia na prośbę tutejszego
Ludowiec.
Koła P. S. L. w Tomczycaeh, przyjechać
W/eś Rumoka, cm. Wola Młocka, pow. do nas p. Pawelec, członek Ludowej Ra
dy Powiatowej w Kutnie, w celu obznajCiechanowski
mienia tutejszych mieszkańców z działal
nością P. S. L.
Ładnie tu gospodarują na folwarku
Na wieść o przyjjeździe jego, zebrało
Młocki,m u p. Ża rnowsk iego. Wszystek
się
około
120 gospodarzy z wsi: Józefowa,
las, jaki się tam znajdował, stare i młode
Tomczyc, Olichowa, Franciszkowa, Er
zaroślśi 'wszystko zostało wycięte i ży
dom sprzedane. W każdym kawałku bo nestynowa, Trawina, Tomaszowa. Prze
ru siedzi jakiś żydek i ciągnie z gospoda wodniczył na wiecu p. R. Jamer, nau
rzy pasek na drzewo, że niepodobna nic czyciel z Józefowa.
Pan Pawelec zapoznał obecnych
się dokupić. Taki żyd bierze, co chce
i obdziera chłopów ze skóry za drzewo. z działalnością dotychczasową P. S. L.,
Ni ©dość było cały młody las n'a wycięcie a w dłuższem rzeezowem przemówieniu
sprzedać, ale i resztę mitodef olszyny wyjaśnił stan sprawy polskiej; kwestję
również żydowi na wycięcie p. Żarnowski aprowizacyjną, sprav,’ę rolną i wiele in
nych. Zarazem wyświetli-f stanowisko
sprzedał.
W tej samej gminie są lasy hrabiego P. S. L. we wszystkich poruszonych za
Krasińskiego z Opinogóry, są lasy i na gadnieniach.
W końcu zebrani zorganizowali się
Ościsłowie, ale nie wolno chłopom i po
patrzeć, tylko sprzedają nam karpy zgni w dwie Rady- Wiejskie P. S. L„ jedna
le do wykopania. Zapłaciliśmy- za to w Józefowie, a druga w Tomczycach
jeszcze na jesieni i to bardzo drogo, a asy- i uchwali wyrazy zaufania i poparcia
gnacje do odebrania drzewa przysłali Klubowi poselskiemu P. S. L„ zaś po
nam dopiero niedawno, w sam mróź słom: Winct. Witosowi, J. Debskiemu
i śnieg. Tak to nas szykują chłopów i Jak. Bojce, oraz Teofilowi Wojdzie za
ich prace dla dobra ludu, najserdeczniejsze
biednych.
Czytelnik z Rumokl.
podziękowanie
R. Jamer.
Turek z. Kaliskiej!.
t vjr?xnm w an
rsu iu

Opatówek z. Kaliskie].
'Gospodarka w naszej osadzie, jak
wszędzie kuleje.
Organizacji żywej, któraby miała
wpływ na normalny bieg życia tu niema.
Urzędnicy stacji Opatówek nie wszy
scy odpowiadają swemu zjadaniu, prócz 2
solidniejszych (pracowników wszyscy in
ni miast pilnować pracy, by szła normal
nie i solidnie, lubią za bardzo pić gorzał
kę już nie kieliszkiem, lecz szklanką.
(Aby był skutek! Przyp. zecera).
W dniiu 14 bm. nie wydawano biletów
wszystkim oraz bagaży, tylko niektórym,
tłómacząc, że niema miejsc w pociągu,
idącym wi stronę Warszawy, wobec cze
go trzy czwarte pasażerów zostało do dnia
następnego, a faktycznie, w jednym z wa4.

Z FRONTÓW B O JO W Y C H .

Front litewsko - białoru
ski : Na odcinku poleskim bolszewicy
zaatakowali przeważającemi siłami przy
czółek mostowy na rzece Ptyazy. Nasze
oddziały przez kilka godzin odpierały za
cięte ataki przeciwnika, a następnie no
podejściu rezerw same iprzeszły do kontr
ataku, rozbiły bolszewików i w pościgu
za nimi posunęły się aż do wsi Terebowa.
W walce tej wzięto kilkudziesięciu jeń
ców i- karaibim maszynowy. Na reszcie
fronttu ożywiona działalność wywiadow
cza.
F r o n t w o ł y ń s k i : Silniejszy wy
wiad nasz rozbił nieprzyjacielski baon
piechoty, biorąc 30 jeńców i wiele ma
teriału wojennego.
= Dalsze obejmowanie przyzna
nych ziem. T o r u ń . Obejmowanie po
stępuje w dalszym ciągu według progra
mu. Z większych miejscowości zajęliś
my wczoraj Kamień.
T c z e w . We wtorek odbyło się
uroczyste wkroczenie wojsk polskich do
Pelplina. Wszedł do miasta oddział uła
nów Krechowiedkich inod wodzą pułk.
Dziewickiego. Wkraczające wojsko po
witała Rada Ludowa, oraz. duchowień
stwo z biskuipeirn-sufraganem' ks. Klunderem na czele. Na głównym Rynku ocze
kiwały na wejście wojsk stowarzyszenia
polskie i straż obywatelska.
— Jak i kiedy Niemcy opuszczą
Gdańsk? G d a ń s k . Gazety niemiec
kie donoszą, że wymarsz wojsk niemiec
kich z Gdańska został wstrzymany do
chwili przybycia wojsk koalicyjnych.
Przybył tu pułkownik angielski Hobbs
z kikoina oficerami i żołnierzami oraz
ganerał angielski Hay^ing, który ma być
dowódca wojsk koalicyjnych-w Gdańsku.
— Pobyt Naczelnego Wodza na fronO, wiecznie Ty młoda i wiecznie urocza
c3e. Narada z naczelnym wodzem wojsk
Dziewico, - 7 - siostrzyco rodzona swobody!
łotewskich. W i l n o . Naczelnik Pań
Rospuść że zwoje cudnego warkocza,
stwa powrócił dziś z frontu do Wilna.
l podaj mi rączkę, o prowadź na gody
Podczas -pobytu w Dynaburgu, Najwyż
Weselne, zachwytne, promienne od "słońca
szy Wódz osobiście wręczył order „VirJak przestrzeń niebieska, bez granic bez tiiiti Miliitari“ generałowi Śmigłemu-Ry
[końca..
dzowi. Uroczyisitość odbyła się w obec
ności dowódcy frontu litewsko-białoruTy Jesteś na ziemi jedyną istotą,
skiego gen. Szeptyckiego i sztabu ofice
Co serca stęsknione ożywia radością
rów.
Przegląd wojsk został odwołanv
I czułą serdeczną upaja pieszczotą.
z
powodiu
silnego mrozu. Naczelnik Pań
O, Polsko najdroższa, Tyś moją miłością
stwa
naradzał
się w Dynaburgu z naczel
Najświętszą, potężną, promienną jak słońca
nym
wodzem
wojsk łotewskich genera
Co krążą w przestworzu, bez granic bez
łem Ballodem, który (przybył sipecjałnie
[końca...
wraz z szefem swego sztabu. Naczelnik
Państwa
zwiedził w Dynaburgu szpital,
Me myśli prowadzisz nad światem wysoko,
koszary oraz przyjął delegację ludności
Uskrzydlasz i serca i duszy porywy.
cywilnej.
Wszechwiedzy podwoje otwierasz szeroko
= Polska ma prawa historyczne dc
Okrywasz promienie przejasne i dziwy
Galicji Wschodniej L o z a n n a (miasto
Co Stwórca zaszczycił w ogniste tam słońca,
w Szwajcarji). Gazety tutejsze ipisizą, it
Krążące w przestworzach, bez granic bez
Polska
ma do tego krajiu wszelkie prawe
[końca...
historyczne i narodowe. Galicja nie- mo
że być dzielona, tako jeden kraj, ‘zamiesz
O, z Tobą Ojczyzno, wesele upojne,
kały przez dWa narody, podobnie, jaK
Pragnione, wyśnione jak niebo prawdziwe,
Belgia.
Czarowne, bajeczne, błękitne, spokojne.
O, prowadź mię Polsko na gody Twe żywe,
= O pomoc dla Polski i Rumunjl
Wieczyste, tak jako żarzące się słońca
P a r y ż . Gaaety wyrażają zdanie, ż«
Krążące w przestrzeni bez granic bez
mooanstJwia spnzyrniierzone, to jest An
[końca...
glia, Francja i t. d. nie ipapieradąc ofen
sywy przeciwko Rosji sowieckiej winny
Urszula Żurawicz.
udzielić Polsce i Rumunji pomocy ko
Kazimier* 20 x 1919 r.
niecznej. Opinja podobna przeważa w<
Francji. Podobno i w AingJ# równiei
tak myślą.
t n w t u*»wmi»aa\.-wr---xwsiwroc'r«.'tjatni ■ fii'4ic»g»Ł.-JtŁi\j im

Aresztowano tu starostę p. Piaskow
skiego, który sprzedawał broń palną chło
pom z Pro boszczew,izmy.
U Kreinca Augusta zam. na Nowym
Swiecie dokonano rewizji, gdzie znalezio
no 85 mk i 25 rubli srebrem; monety skon
fiskowano i sporządzono protokół.
U p. Rożyńskiego nauczyciela miej
scowego gimnazjum odbyła się biba. Po
podchmieleniu się p. R. strzelając do bu
telek postrzelił w nogę tp. Pr.
W dniu 10 bm. napadł ma brata siwe
go Majera Szmul Wolman i pobił go wia
drem tak dotkliwie, że ów leżał dłuższy
czas bez przytomności.
Ludność skarży się na częste urzą
dzane „biby“ przez miejscowych urzę
dników, których jest w pow. Tureckim
nadmiar, podejrzewając ich o niesumienną
pracę.
Wincenty Królikowski.

(M n io fti telegraficzne.
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ilczfzio! Tyl mojg miłością!
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= Wojska polskie niebawem wrócą
z Syberii. P a r y ż . Dzięki staraniom
rządu naszego polskie odziały wojskowe
na Syb«rji będą niebawem wysłane do
kraju. Wysłaniem i opieką w drodze
zajmie się syberyjski przedstawiciel rzą
du angielskiego. Również i jeńców Pola
ków z armiji austriackiej i naemiieckiei.
kttórzy w liczbie 600 przebywała obecnie
w Azji Wschodniej rzą'd angielski wyśle
do kraju.
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=* Poseł ukraiński w drodze do War cy przybliżali się do Odesy koalicyjne
szawy. Lwów, 3 ŁutegO'. Poseł ukraiń okręty rozipocizęs-ly ogień armatni przeciw
ski w Bukareszcie (stolica Rumunii), Ma- nim i zmusiły wi ten sposób powstańców
ciejewicz, przejechał wczoraj specjalnym do cofnięcia się. Następnie nadciągnęły
pociągiem przez Lwów w drodze do War posiłki regularnego wojska ukraińskiego.
szawy.
Derakiinowcy sitawiadi bardzo słaby opór.
na północ od Odesy i w pierwszym ata
—
Ostatnie posiedzenie Radiy Najwyż
szej. Lyon, (miasto we Francji), 3 lu ku rozbito ich. Wojska ukraińskie we
tego. Rada Najwyższa Koalicji odbyła spół z powstańcami chersońskimi opano
ostatnie posiedzenie. Pod koniec posie wały Odesę, miasto i port. Podczas wal
dzenia naczelnicy rządów mocarstw ki flota koalicyjna opuściła porit. Ko
— Echa pogromu rady polskiei sprzymierzonych1zwrócili się dó przewod mendantem Odesy został Dmitro Kit, ofi
w Szczytnie. S z c z y t n o . Osoby, któ niczącego pana Klemanso. aby dać wyraz cer wojsk rusko-gailicyjskich.
— Bolszewicy grożą. Be r l i n . Rlzald
rym udało się po tpogromie rady ludowe-i swemu głębokiemu uznaniu dla jego oso
sowiecki
zawiadomił państwa Koalicii.
by.
Pierwszy
przemówił
Anglik
Llojd
szczyci eńskiej schronić się na obszar za
jęty już przez wojska polskie, donoszą Dżordiż, który złożył życzenia, aby Kle że gotów jest na postawiony przed kilku
jeszcze dodatkowo, że pobicie i rozpędze manso żył jaknajdlużei, by mógł oglądać miesiącami warunkach podjąć stosunki
nie rady ludowej było ©łanowo przygo jak jego nieporównane dzieło będzie przy handlowe. Jeżeli Koalicja nie zgodzi sie
towane przedewszvstki ern pr.zeiz tak nosić wspaniale owoce dla'Francji i dla na tę propozycje te, maia być zatopione
zwane Heimatfereiny, ożyli związki nie odnowionego pomyślnie świata. Następnie wszystkie okręty państw koalicyjnych,
mieckie, przeznaczone do walki z Pola Włoch Nitti w mowie swoje# zaznaczył, znajdujące się w portach rosyjskich.
= Pokój pomiędzy Bolszewikami
że na zawsze pozostanie pamiętnym to
kami
a Estonją. M o s k w a W najbliższych
wszystko,
co
Kleman?o
zdziałał
dla
spra
== Francja ze względu na plebiscyty
dniach oczekiwane jest podpisanie trakta
odwołała demobilizację czyli rozpuszcze wy ludzkości i Koalicji. Wypowiedzieli tu pokojowego między Rosją sowiecka
również
swoje
życzenia
przedstawiciele
nie żołnierzy do : domów. W i e d e ń.
: Estonia.
Francuski sztab generalny odroczył na Stanów Zjednoczonych Wallas i przedsta
= Dlaczego Lenin przeniósł się do
wiciel
Japonii
Matsuii.
Klemanso
dzięku
dwa miesiące rozpuszczenie do domów
Tweru.
Koipen h aga.
Przyczyna'
jąc,
wskazał
na
konieczność
ścisłego
po
rocznika z 1919 r., a to w tym celu, aże
przeniesienia władz sowieckich z Mo
rozumienia,
mówiąc,
że
o
ile
Widka
Bryby uimiożiliwiić potrzebne ilości wojsk do
skwy do Tweru mie jest dżuma, lecz buttir
przeprowadzenia traktatu wersalskiego, tanja to jest Angłja, Stany Zjednoczone, ty wojsk czerwonych w Moskwie.
Włochy
i
Japonia
pozostaną
nadal
złączo
szczególnie zaś do obsadzenia terenów
ne, to będzie to stanowiło zapewnienie
Bolszewicy przedostali sie przez
plebiscytowych.
pokoju, przewyższające wszelkie inne za rzekę. Mo s k wa . Kotminikart bolsze
— Jak Czesi przygotowują się do pewnienia, jakieby można było wypisać wicki donosi, że na froncie kaukaskim
plebiscytu. C i e s z y n. Agitacja na te na papierze. Jeżeli zaś te .narody rozłą wojska czerwone przekroczyły rzekę
renach Plebiscytowych ze strony Cze czą sie, to wprost nie śmie pomyśleć Don.
chów i Kiemiców wzmaga się z dnia na 0 tych wszystkich nieszczęściach, jakie
— Armie pracy w Rosji. os k wwf.
dzień. Polacy muszą zd)wo'ć czujność by mogły stąd wyniknąć.
W Rosji 'tworzone są trzy armije pracy s
i paraliżować wrogie przeciwko nam za
= O podział okrętów. Ly o n . Na pierwsza przeznaczona jest do bwiowy;
kusy.
poniediziałkowem posiedzeniu Rady am kolei 'niezbędnych dla przewożenia naf
Wojska koalicyjne kierują się na te basadorów rozpatrywano pomiędzy in- ty, druga armia tworzona jest na Ukraś*
reny 'plebiscytowe. Wkrótce rozgrywać nemi sprawę podziału niemieckich stat nie, trzecia w ozęśca północnej Kaukazut
się zacznie walka ostateczna.
ków wojennych. Pewna ich _ część ma użyta będzie do wywożenia węgła z ko
W ostatnim czasie poselstwo czeskie być zniszczona, przyozem nie ustał ono palń w okolicach miasta Groźnego.
•
w (Wiedniu rrowadizl usilna . agitacle jeszcze daty, kiedy ma to nastąpić. Dru
— Kłopoty bolszewickiego delegata
Wśród mieszkańców nochodizących z ob ga ich cizęść będzie zachowana, zwłasz Litwinowa w Kopenhadze. Bolszewicy
szarów plebiscytowych a zamieszkałych cza te okręty, które będą przyznane zgadzaja sie nawiązać stosunki handlowo
w' Wiedniu, by wracali i ma Śląsk.
Francji i Włochom. Trzecia wreszcie ka z Koalicją. L o n d y n . Pobyt Litwino
W tym celu działa cały szereg spe tegoria statków jest przeznaczona do peł wa w Kopenhadze doznaje obecnie per
cjalnie najętych iprzeiz poselstwo czeskie nienia czynności policyjnych. ■Statki tei wnego rodzaju trudności, Wszystkie!
agentów.
ostatniej kategorii dostaną się Polsce. hotele odmawiają mu udizadetraa lokalu.
= Duch rewolucyjny w armjl czes Ruimtnnji i Miku innym ipańsitwom.
Delegat angielski O‘Grady robił wszyst
P a r y ż . Rada ambasadorów uchwa ko, co tylko było w jego mocy. ale wła
kiej. Cieszyn, 3 lutego. Ruch rewo
lucyjny w wojsku czeskim wzmaga się co liła proiekt podziału międizy państwami dze duńskie nie chcą w ten sprawie nic
raz bardziej. Wraz ze strajkującymi gór sprzymierzonemi okrętów niemieckich.
ustąipić. Bezpośrednie rolkowania pomśenikami ruszyli z Morawskiej Ostrawy do
= Odesa w rękach Ukraińców? Flo dzy 0 ‘Gradym i Litwinowem trwaia
Hut Witkowickich grupy żołnierzy z czer ta koalicyjna opuściła port. L w ó w .
w 'dalszym ciągu, al-e obie strony odczu
wonym sztandarem ze śpiewami. Żołnie Odesę zajęła armja generała Omelano- waj a pewną wzaiemną nieufność. Roko
rze oświadczyli strajkującym, że stanow wyozarPawlenki w liczbie 8 tysięcy lu wania w prizedmiiocie blokady Rośli so
czo nie wystąpią przeciwko nim z bronią dzi. Zarząd miasta jest w rękach komi wieckiej ożyli niedopuszczenia towarów
w ręku.
tetu obranego przez partię socjalistycz do Rosji muszą nastąpić w krótkim oza=== Układ1Austrii z Czechosłowacją. ną. Oprócz Odesy gen. Paiwtlemko zjaiał sie. Blokada pozostaje tymczasem nie
Wiedeń, 3 lutego.
Układ
zawarty jeszcze Rozdzielną i Birziułę. Na Ukrainie, tknięta, dopóki nie zostanie zawarty od
między Austria a Czechosłowacją w Pra na lewym brzegu Dniepru panują po powiedni układ rrwęday obydwoma rzą
dze, opiewa jak następuje:
wstańcy ukraińscy, i którymi kieruje dami;. Rząd sowiecki zdaje się 'podejrze
1) Od czasu wejścia w życie układu „ukraiński centralny komitet powstań wać koalicje o umyślne próby siania za
mają być wojskowe zbrojenia Austrji czy
sympatyzujący z bolszewikami. mętu i nieporozumień.
P a r y ż . Litwinow wysłał do Mos
kontrolowane przez Czechy; 2) na wypa Komendantem powstańczym w gub. Połdek wojny Czechosłowacji z Węgrami tawskij i Gzernihowskie j jest Angieł, kwy następującą depeszę: „Od samego
wolno Austrji dostarczać materiałów wo>- w gwbernji Ekaterynosławskiej pannie początku rokowań władize duństóe czyni jennych tvłk» państwu czechosłowac Machno, dalej zaś ma południe Olijnyk ły wtsaysitko.co było w ich mocy, aby mi
kiemu.
1 Pitafteńko. Na prawym brzegu Dniepru utrudnić pobyt w Kopenhadze, wyzna
„ukraiński rewoliu- czając pól tuzina tatnych agentów do
=* Wojska litewskie nie prowadzą kieruje powstańcami ■
cyjny
komitet
reipulbdikański1
1^ Powstań strzeżenia mojego hotelu. Obecnie zno
ofensywy. Wilno, 3 lutego. Podana,
cy
są
za*
tent',
ażeby
na
Ukrainie
powró wu niechęć właściciel hotelów do dągiłej
przez gazety wiadomość o rozpoczęciu
ciła
do
władzy
dawna
„Cemferalna
Rada obecności polHcjfintów przy molem mie
now^J ofensywy przeciw Polsce przez
szkaniu umemożliwfe mi wynałeaiemłe lo
Ukraińska*1
,
która
panowała
na
Ukrainie
wojska litewskie nie odpowiada prawdzie.
kato, zaś z 'drugiej strony rząd duński nie
Jednocześni stwierdzić należy, że gazety jeszcze przed rządami hetmana Skoro- zezwala mi na swobodny wybór hotelu.
litewskie, oraz liczni agitatorzy podnieca padskiego.
= Szczegóły zajęcia Odesy przez Proszę bardzo o niezwłoczne zakonnymi
ją ludność do wojny z Polakami, której
kowanie
angielskiemu
rmnistersfewn,
celem ma być zdobycie Wflna i wcielenie Ukraińców. L w ó w . Odesę zająć chcie spraw zagranicznych,
gwarancie.
li
powstańcy
chersońscy.
Gdy
powstań
go 4o Litwy.
s

6

GAZETA

udzielone przez rząd angielski w imieniu
rządu duńskiego, nie zostały dotrzyma
ne i że zadawalające doprowadzenie ro
kowań do końca są niemożliwe, dopóki
konferencja wre zostanie przeniesiona
w inne miejsce. Tymczasem uważam
się na wpół pod aresztem. 20 stycznia.
Litwinow**,
( = Kołczak szerzy grozę tyfusu na
wsie S miasta- W i e d e ń . Cofająca sie
amija Kołczaka pozostawiła bardzo wiel
ką liczbę żołnierzy chorych na tyfus,
którzy zarażają w dalszym ciągu miesz
kańców wsi i miast. Na linji odwrotu tei
armji choruje obecnie na tyfus około 100
tysięcy ludzi,
533 Sprawy żydowski®, Paryż, 25
stycznia. Prezes towarzystwa sjonistów
angielskich Weizman. który powrócił
'Z' Palestyny, oświadczył, że można dojść
do porozumienia z arabami i że w Pale
stynie można pomieścić jeszcze wiele mil
ionów żydów bez krzywdy dla ludności
obcej. Weizman sądzi, iż w roku przy
szłym moźnaby osiedlić w Palestynie 30
tysięcy żydów, r
*
=f= Walka o tron węgierski- W i e 
deń,' Wiadomość o powołaniu hr. Aoponyi‘ego na głowę (państwa nie jest zgo
dna z rzeczywistością.
Były prezydent ministrów Friedrich
oświadczył.; ..Jedynym kandydatem na
stanowisko głowy państwa węgierskiego
może być ten, kito posiada najwyższa
rangę wojskowa, ten kto w czasach ibolszewizan&i nie umknął z kraju, a ipnzeciwmie cierpiał wraz z wami i który w pa,mię/tną poc sierpniowa z karabinem w reffcu, lak zwykły _żołnierz, stanął na czele
nas ze słowami: Moi węgierscy bracia
imogą na mnie liczyć. Ten mąż jest moim
Ikmiidyidatespi, .,,. Jest to — arcyksiaże
ijózef*.
***• ■■f'-*"**' tS- ■

. Mpooieazi Posłfio.

LUDOWA

„Odnośnie do pisma w sprawie od
dania budynku Wegnera w Łukowie na
skład zbożowy kooperatywy rolniozeó za
wiadamia się, że M. S. Wojisk. Sekcja
Budownictwa Wojsdcowego poleciła pis
mem z 'dln. 20/XII 1919 Nr. 8012/325/11 Za
rządowi
Budownictwa
Wojskowego
w Lublinie jaknajsipieszniej opróżnić ten
budynek i oddać go kooperatywie rolni
czej do dyspozycji**.
Z rokazu Ministra Spraw- Wojsko
wych:
' Szpakowski, pułkownik.**

-

Dział* dlai-*rV•kobiet.
•
—

Z Lubicza pow. Lipnowskiego,
otrzymała przewodnicząca Centr.
Zarządu Ludowego Związku Kobiet,
następujący list, który najlepiej malu
je tę radość, jaka panuje w naszym
społeczeństwie z powodu tak dawno
oczekiwanego ustąpienia Niemców
z prastarych ziem polskich w Pru
sach Królewskich i na 'Pomorzu.
Szanowna i kochana Pani!
Jest tu u nas w Lubiczu wesoło
i gwarno. Od' dwóch dni mamy tu całe
masy wojska, a to z powodu tego, że ju
tro o godzinie 10-tej z rana mają wkro
czyć w granice dawnych Prus Królew
skich. prastarej polskiej dzielnicy. Kocha
na moja! Teraz widzę tę prawdziwą pol
skość w narodzie naszym. Z jakąż nie
cierpliwością oczekują ci żołnierze nad
przekroczenia granicy, a właściwie tylko
mostu. Gromadzą się całymi masami do
bram mostu granicznego, gdzie widać
z za drutów ■Niemoa-hakatystę, stojącego
na posterunku.
Żołnierze z kompanji technicznej
otrzymali rozkaz od swego dowódcy, aże
by zbadali most., czy nie jest czasem pod
minowany. Po przyniesieniu łodizi i spu
szczeniu Hej. do wody wraz z 3-ma pionie
rami, którzy oglądali dokładnie most, lud
ność nasza i żołnierze z ciekawością
przypatrywali się temu. Zaś Niemcy,
Niemcy spoglądali ponuro, bo już ich ostat
nia godzina panowania nad Polską skoń
czyła się.
Jeisfc nam wszystkim ogromnie wesół
lo na duszy, że nareszcie nadeszła ta
wielka chwila złączenia ziem naszej uko
chanej Ojczyzny.
Teraz to |uż swobodnie będę mogła
iść na spacer za rzekę Drwęcę, a i do Tq.
runią pojechać będzie można prosto ko
leją.
Także i Was, moja, złota, kochana
Pani Zoijo zapraszam, niech się. Pani wy
bierze kiedy do nas, a poj odziemy zwie
dzić nasz prastary polski Toruń!

»• Vv
Poseł Jan Dąbski otrzyma! z powo
du jego {wstawiennictwa w sprawie niesłusznie wymierzonej daniny dla kilku
wisi pow, Gostyńskiego odpowiedź mstepujacą od ministra skarbu:
. „W odpowiedzi na list z dnia 3 stycz
nia r, b. mam zaszczyt zakomunikować,
że równocześnie ipolacilenn inspektorowi
skarbowemu w Kutnie, aby do 8 dni
przedloż^ji mli wyczerpujące sprawozda
nie w przedmiocie wymiaru jednorazowaj daniny pafiistwoweg, nałożonej na
wsie Jartówek, Wola Pacyńska i Poruszynok gminy Pacyna pow. Gostyń
skiego. % ■ .>
„Jeidpocizeiśnie poleciłem inspektorowi
zastosować sie do wskazówek okólnika
I. 60 42&1499, ogłoszonego w1 „Dzienniku
Urzęicioiv ^ i« ,‘ Ministerstwa S&arbu % dnia
SieJanja Staakfewiczówoa.
31 piaździsnniika 1919, Nr. 29. poz, 426..
o ile w niniejszym wypadku chodzi o roz'papcetowfflę grunta dworskie.
1)
„Dap^e! zarzadfeonia wyda Minister Jakób Bolko.
stwo S%rbu niezwłocznie ipo otrzymaniu
wspomnianego sprawozdania.
j,
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MWsIW *Skarhu; WJ, Grabski.*4
Poseł Jan Dąbski otrzymał z Mini
sterstwa Spraw Wojskowych t dat.v
Wanszaw^ d. 16.1. 1920 r. He®b. 15 701/20
S. P. iI/6258, pismo następujące:

JJaśka Zająca i liuszowie,

Juźci jakeźwa ze swoją starą przyte
lepał i się % tego „emjbdensu** z Wiednia,
tak maja powiada: „SlucJiajno Maciek**,
mam do ciebie duży zsryz, jako żeś (po

6
wypisywać w gazecie boskie ntódowiny
— jakieś się to do mnie dobywiał do tego
wsaczka, gdzie nas Niwncy w Wiedniu
na noc przywarli i tego ci nagle nie <ła•
ruję“, V*!
. ■. .
No i miałem ci co prawda psie czasy
dość długo, co mię gryzło nie lada, a jesz
cze ten dzień, jak dzień, ale jak się miało
ku wieczorowi, tom sobie ślubował, być
ostrożniejszy, gdy idzie, o babskie prześpiegi i-'postanowiłem lepiej zamknąć (jak
to mówią) mordę na guzik, jak z babami
zadzierać. Co tytkom kobietę utuilmaczył,
schodzi się ze mną sąsiada ze Zadworza.
kobieta już letnia j taka skrupulatna, że
każdego kogutka małego, jak tylko piać
zaczynał, zabijała niby król Herod mło
dzieniaszków na mięso, a nigdy mu na
stai ego nie dała wyrosnąć, bo jak powiaże nie chce, aby patrzała na wy
bryki tego bestyjnika. który robi w jei
uczciwym domu „Sodomę i Gomorę**,
(prawdziwe).. „
Taka to sąsiada besztać mię poczęła
nic lada jak'.', żem w av*vkul"iku o samo
warku Szczucinskini - - wypisywał jak
nam było w nim ciasno i jak my co chwi
la z kumem szturchali się o kolana są
siadek jadących ze Saksów.
To mię już rozpaliło co niebądź i mó
wię babie brewider: „A co wy sobie do
mnie upatrzyli, czy ja wasz pasterz, czy
co? A cóż to czy ja takie ciasne wago
ny robi! na tej kolejce do Szczucina, albo
czym miał na półkę z swymi kolanami
wyłazić ?“
Na taki wygowór, nrzecież baba mi
pofolgowała, ale od tego czasu zrobiłem
się jakiś taki nielusy, niby ta gwiazda,
z ogonem, co ją zowią kometą, a o ktorei niemądre ludzie głosili, że swym ogo
nem zetrze ziemię na proch, — i odtąd
dałem spokój pisaninie.
Nareszcie wypadł ten wielki raogrzeb
w Żółkwi, starego wojownika Żółkiew
skiego, co to tyle wojen w dawnych cza
sach prowiadził z Turkami, a dosłużył sie
tyle od Polaków, że go warchoły i koł
tuny, siedzące w cieple za piecem ob
wołały po całej Potsce, że jest „tchórzem
; zdrajca**. >
Sędziwy jenerał, zgryzł się fam nrelada, i fedy Turcy znowu wyszli do wol
ny z Polską, to poczciwo ta Żółkiew siki.
lubo miał wojska malutko i lubo wiedział
ile Turków stanęło z nim do wojaczki,
to się nie uląkł, ale poszedł do nierównej
walki, na rzeź poszedł biedaka!
Pewnie se pomyślał staruszek; ma
cie wy mię łajdaki za zdrajcę i tchórza
głosić, to zginę, a pokażę wams że nie
miłosiernie i niesłusznie łez mi zadajecie.
A. ci, co najwięcej pyskowa# nań, tó zo
stali w chałupach i jedli, i pil, i Wylegi
wali si-ę % babami aż miło, a co im czasu
zbyło, sypaili pańszczyźnianym chłopom
kije na plecy, że aż w niebie było sły
chać, A .biedny Żółkiewski szamotał sie
z swą garstką wojska z Turkami, którzy
go otoczyli niby mrowie biednego moty
la, i zginął nieborak hen pod' Cecora,
zidab od miłeii żony i niebacznej Ojczv
sany. Pokazał krzykliwym kołtunom, jald
on tchórz, jaki zdrajca*, a myślę, że krzy
kaozom śmierć jego chyba nie dawała
spokoju. Ale to |uż taka naturą u poi*
skiego narodu, aż po dziś dzień.

Ciąg dalszy nastąpi

JYs 6

GAZETA

Zarząd Klub w Poselskiego Pol”
skiego Stroni et wa Ludowego pro
jektuje zwołanie Kongresu Ludowe
go do W arszawy uraa rsi©«fsle!ę 35
lu te g o . Niech więc ludowcy, którzy
będą m ieli ochotę przybyć Ba ten
dzień do W arszawy już teraz się
px*sygotnją do podróży.

O stowarzyszeniach
rolniczo -handlowych.
Zaopatrywaniem rolinikaw w artyku
ły, wfchodiząoę w zakres goslpodarki rol
nej, jak: narzędzia rolnicze, nawozy sztu
czce, nasiona, smary, uipm ąż i t. d. nadto
ułatwianiem rolnikom (korzystnego spie
niężania produktów rolniczych, zboża,
'jaj i t. d. zajmują sie Stowarzyszenia rol
niczo-handlowe.
Stowarzyszenia takie organizuje sie
w sposób następujący:
Gdy znajdzie sie conajmniej 10 — 20
Jud®, którzy zrozumieli potrzebę i korzy
ści Stowarzyszenia Rolniczo-Handlowego
i chcą je założyć, trzeba uzyskać zatwier
dzenie 'stowarzyszenia przez w Jadze rzą
dowe. Formalności te przeprowadzają
sie w sposób następujący:,
ZwoJuJe slą zebranie założycieli, bąidź
to na zaproszenie i w mieszkaniu jednego
z nich, bąidź też zebranie to zwołuje jed
ną z istniejących ■
już na miejsca organi
zacji1nip. Kółko rolnicze, które w pierw
szym rzędzie jest do tego powołane, lub
stowarzyszanie pożyczkowe, mleczar
skie, 'spożywcze i iraie.
Na zebraitu założycieli należy omó
wić głównie zasady 'projektowanego 'Sto
warzyszenia’, wyjaśnić statut « napisać
oodanie do władz. Główne sprawy, nad
któremi wieży zastanowić sie ze szcze
gólną uwagą, są następujące: określić sie
dzibę, okręg działalności 'stowarzyszenia,
wysokość udziałów i wipisowego i wyso
kość ipotęlci członkowskiej w stowarzy
szeniu.
1
Za Siedzibę stowarzyszenia należy
obierać centrum najdogodniejsze pod
względem' handilowrym (naiprzykted mia
sto powiatowe, miasteczko, osadę, w wy
jątkowych wypadkach wsie parafialne).
Okręg działalności stowarzyszenia
powinien obejmować te gminy i wsie, któ
re będą mogły korzystać ze stowarzy
szenia.
Udziały ustanowić niewielkie, naj
mniej 100 mik. wpisowe od 5 do 10 mk.
Zarząd ma prawo iprzyjmować udziały
na umówione raty od małorolnych i bez
rolnych, skrupulatnie licząc się z rzeczy
wistą siłą płatniczą członka.
Sp-ąwy powyższe trzeba gruntownie
nas zebraniu założycieli omówić, wyjaśnić
i według podanych • wskazówek zadecy
dować.
Po omówSerou i zadecydowaniu wy
mienionych wyżej spraw trzeba w otrzy
manych z Warszawy gotowych statutach

LUDOWA

wypełnić puste miejsca potrzebnenii . ’
WszeSkrch informacji \
<f
szczegółami, według następuijcąych 'wska MaSdtaia stowarzyszeń, oTSai^jftcłi, T^ozówek :
wadżeflila rachamkowoścK z$ęap\i ksią
w paragrafie 1 — wymienić siedzibę żek, udziela Sekcja Dro'bnycł| .Stowarzy
stowarzyszenia,
szeń ^Rotoiczych przy Ceroąfflsflft Związ
w paragrafie 7 — określić okręg dzia- ku Kółek Rota-iczych w< Warszawie, u!.
łaiLności stowarzyszen ia,
Kopernika Nr. 30, Il-gie piętro. Tam ró-„
w paragrafie 8 — wpisać wysokość Wnież należy zwracać się po statuty.
udziału i wpisowego.
n , «%%
■
!i.w paragrafie 32 — określić siedzibę >
A
zarządu.
Po wypełnieniu w tein siposób 4-ch
egzemplarzy statutu trzeba napisać po
Wszystkim tym czytelnikom, którzy
danie do Ministerstwa Rolnictwa według ! zalegli z opłatą Jeszcze ża kwartał
zamieszczonego wzoru.
Dwa egzemplarze statutu oraz po | 4-ty ubiegłego rbka, „Gazeta” została
danie do Ministerstwa ipowiinmo być pod już wstrzymana. Obecnie żwtaeaniy
pisane przynajmniej przez dziesięciu się, do tych Czytelników, k t f e y jesz
członków założycieli i zaopatrzone po cze nie nadesłali opłaty za I-szy
twierdzeniem przez sędziego pokoju lub kwartał bieżącego raka z prpfibą. by
wójta gminy.
jaknaj prędzej opłatę nadesłali, gdyż
inaczej, to również i im w najbliższym
Podpisy
czasie „Gazetę” wstrzymamy. Jed
Do Ministerstwa
Rolnictwa i Dóbr Państwowych nocześnie przypominamy, że każdy,
kto prenumerował „Gazetę Ludow ą”
wi Warszawie.
Niżej pod/pisani proszą o zatwierdze w zeszłym roku, ma prawo $s©t«*ą«
nie St owar,zyszen ia R olniczo-Haindl oweg o esc sesibi© % opłaty za I»s:?y kwartał
JL
w ' . ..........
g m in y .............
powia Kik. i fassigsśiay 3 0 3u£s'
tu ‘ .............na podstawie statutu, załą
za czas strejku.
czonego przy niniejszym w 4 egzetmspJar
rzaich (wraz z 10 markami na ogłoszenie
o 'zatwierdzeniu stowarzysizesiia w Dzien
V. '■ ■
; \ i
‘ ' l'< ' -■
,
«
niku urzędowym).
y W o be o ucltwaleniii pt%&' Sejm
Odpowiedź ©rosimy nadesłać na1imię że 1 korona róv*ua się 70 fenlgów ,
.......... . w ............ poczta.
zmniejszamy i my opłatę ź ^ ‘’pretm~'
D nia.............192 . . rotór. *
merafę naszej, „Gazety" w ten -sposó^
źe obecnie „Gazeta Ludowa" będzie
Podposy
(podpjisy, jaflk wyżej powiedziano
kosztowała:
poświadcza sędzia pokoju lub
wójt gminy).
rocM ie '!’v M k. 40.-^-lub
5 ® .Następnie na tym-że zebraniu trzeba półroczni© , 20,W4
wybrać tymczasowy zarząd, który by sie
składa’! z 3—5 członków. Zadaniem' tym ćwicrffrocz. , IO»n
15.- '
czasowego zarządu byłoby zająć sie agi
tacją wśród okolicznych gmin i wsi1
, wcią
Jednocześnie zawiadomi&my tych
gnięciem jak natfwiękiszej idości członków, wszystkich Czytelników , ktdray na
zbieraniem udziałów, i bisowego, upa d e s z li nam opłatę koronam i podlug
trzyć tokal na sklep i składy i wyszukać
kandydata na krerowwka (dyrektora), poprzedniej wyższej ceny, że nadesła
letóry powinien być człowiekiem ucaró- na nadwyżka zostanie im zaliczona
wynt, suniennym, systematycznym; chę jako opłata na czas dalszy.
tnym do społecznej pracy i fachowcem
w d-ziaie Rolniczo-Hamdlowym.
Po otrzymaniu z Ministerstwa 1 egzemfpłarza staitata zatwierdzonego, organi
... K A li £>KJDfc&R.Ż
zatorzy stowarzyszenia lub tymczasowy
Miesiąc
luty ma w tym roku dnf 29. 4
zarząd, zwołują zebr anic członków Stow.
Roi. Handlowlego, na którym wybiera się
święta Kościoła
f,
Rzymsko- Katolioklego
1
stały zarząd (tajnym głosowaniom) co- | Dnia
najmniej z 5 czJoników- (2 zastępców) i 3 i 8 Niedz.
Mięsopustna Jana z Matty
członków komisji rewizyjne'}, oraz uchwa | 9 Ponied. Apolonji p. m.
10 Wtorek Scholastyki p.
v *
la przystąpienie do Centrali Stowarzy- |
| 11 Środa
Objawianie N. M. P. w Lurd
Sizeii Wspóklzielczych Rolniczo -Handlo | 12 Czwar. Eulaljl p.
,
wych w jWarsizawie, ul. Tamka Nr. 1, i do | 13 Piątek
+ Jana i Dobrosfawa m.
|
Związku Rewizyjnego Polskich Stowa g 14 Sobota Walentego kapl. m.
rzyszeń Rolniczych (i}1. Kopernika 30). | Długość
Zachód |
Przybyło Wschód
słońca
i
dnia
słońca
Z chwilą izaiajtwieaiiia powyższych formal | dnia
g.
4
m.
58
|
g.
i
m.
33
g.
7
m.
3
2
“
|
9
g.
9
m.27
ności Stowarzyiszenk? zateym swoja dzia
. 7 . 26 , 5 . 4 1
Il2 „ 9 , 23 . 2 . 3
łalność handlową.

K O N O P IE 1 L E N
Nimeiszem zawiadamiamy wszystkich interesowanych, ie nasza fabryka pod

u .... TKALNIA EJE6HJRIGZHA „DZWON" SSS.VK
W Pi*x«mySIU| u lic a J a n a D o k e r t a S I 5a
została odrestaurowana i przyjmuje tak jak przed wojną wszelkie surowce
tkackie do orzeróbkl na płótno lniana, konopne i wszelkiego rodzaju caifli.
Na jadanie wysyiamy proafckt i próbki.

ldpocledzl ot!

* d okozalety od wialkolcł
»<
iajwyasza
licy, # jakiej gmina leży* Najv
pensja, jaką Rada Ministrów praewiP. Adam Maolsjewskl w N!ego*ła- działa dla pisarzy, wynosi 600 marek
wh fo.
Żadnej uchwały. Sejmowej lub 900 koron miesięę.Tiiie,
o wynagrodzeniu pisarzy gminnych
P. A. Skwarneekl vi Ośakowlcacij.
nlalma. Jest tylJco rozporządzenie
Rn tty Ministrów w taj sprawie. W*- Agitacji pr*y wyborach nikomu za
dłilg tego rozDor»t»dz*nia wysokość bronić nie można. Chodzi tyłka o to»

GAZETA'
^y nie nadużywano świętych miejsc
dla tej agitacji. Jeżeli jakiś ksiądz
ia zebraniach będzie agitował za
pańską listą, to Bóg z nim, niech so
bie agituje, nie powinien tylko upra
wiać tego z ambony, albo w konfe
sjonale podczas spowiedzi, lub też
straszyć odmawianiem posług reli
gijnych. Tego księżom czynić nie
wolno, a jeżeli jednak tak robią, to
sami popelnieją wielki grzech.
P. lan Deb oaoazcz w GałknwiaMacie rację, biednemu zawsze wiatr
w oczy wieje. Trzeba jednak przecierpić. W innych krajach po tej-1
ciężkiej wojnie jest jeszcze gorzej.
Naprzykład
w Niemczech panuje
ogromny głód

LUDOWA

rn~ę

k a m e n ie m m i CH OLeiunm
Z i i B Ę B C C Z U

KAMIENIE SCHODZĄ BEZ BÓLU. rrr ~

U S U W A

u

ATAKI W ZUPEŁNOŚCI USTAJĄ.

ię > tt tt t

(początkowe). Ból w bokach i dołku podsercowym (gdzie schodzą się żebra), Pobolew*nia w wątrobie. Skłonność do obstrukcji. Uryna ciemna i mętna lub też bezbarwna }«k
woda. Język obłożony.
G oncz i kwas w ustach.
Odbijanie gazami.
Wzdęcia i burczenie w kiszkach.
Bóle 1 zawroty głowy.
-So t t j t t
(podczas ataków). W dołku i wątrobie silny ból, który się rozchodzi
Silne podenerwowanie. V-/ K-JJ Cl W
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 i klatce piersiowej (na
przestrzał). Niekiedy wymioty żółcią, dreszcze, zimne poty, żółtaczka.

J Cl W y

Bliższych informacji udziela: Aptekarz-fizjoSog H. N IEM O JE W S K I, Nowy Św iat 16, .m. 27.
BMUUMBCT
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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 lego postaci i w różnych jego odmianach, nie daie pożą
danego wyniku, zwłaszcza, że nie przez wszystkie organizmy
jest dodatnio znoszony. Pożądany skutek osiąga się dopiero
przez połączenie związków m neralnych ze związkami rośiinnemi,.które zawarte w proszkach

P. Jan Gawlik w Łasku. „Gazeta*
pobiera opłatę tylko za ogłoszenia,
lecz za artykuły i listy, które są dru
kowane w „Gazecie" płacić nic trze
ba. Również i Wasze listy, o ile bę
dą się nadawały do druku, będą dru
kowane bezpłatnie. Łączymy uścisk
dłoni.
P. W. W. Konarskiemu List otrzy
maliśmy.

E P I L E P S I N - S P I E 8 S
przyczynią się do zmniejszenia chorobliwei pobudllwośel móz
gu i do pośredniego usuwania przyczyn, wywołujących napa
dy epileptyczne lub wogóle objawy nerwowe.

P. A. Włodarczyk w Korczyakacli.
Wogóle z przesyłką gazet na poczcie
jest bardzo źle i gezety często giną.
Co się zaś tyczy kancelarji gminy
Wygiełsów, to widać, ze -ą tam wiel
kie nieporządki, jeżeli Waszą „Ga
zetę* oddają innym ludziom. Naj
lepiej umówcie się ze stójką, który
chodzi na pocztę, niech on Waszej
.Gazety" pilnuje,

E P I L E P S B G H - S P I E S S
wzmacnia organy krwiotwórcze, a przez to wzmacnia organizm
i czyni go odporniejszym. Działu odżywczo na komórki ner
wowe, więc uzdrawia system nerwowy.
Zmniejsza chorobliwą pobudliwość mózgu, a przez to po
dnosi na duchu choregu.
Usuwa przyczyny, mogące wyw^łjwać napady I dzięki
temu prowadzi do stopniowego zaniku cierpienia.

P. Jan Kaoperklewlcz w Rzepinie.
Musicie się zwrócić do refenta aprowizacyjnego w powiecie. W sprawie
poboru koni zwracał się poseł Dąbski do Ministra Wojny. Odpowiedź
Ministra w tym numerze
druku
jemy.

E jpiS epsśn-Spiess używany być mo
że pr/ez osoby dorosłe { dzieci według prze
pisu dołączonego do proszków. Nie jf-śtprzy• kry w użyciu, nie wymaga zmiany trybu
życia i nie wywołuje zaburzeń w organizmie.
Ż ą d a ć w s z ę d z ie
w p u d e łk a c h

ML A T E R J A Ł Y B U D O W L A N E
z piasku i cementu eą trwało i tanie.
Udoskonalone maszyny do wyrobów cementowych;
d a c h ó w k i, c c g ły , p u s t a k ó w , rur,
c e m b r o w in i t. d. posiada na składzie

I uiniarcl^i^( redagowany jest obecnie przez posła
U lifU tldM
Jana. D ą b s k ie g o .

I f i j n o r I U/flW OH** drukuje artykuły najwybitniejszych pojjiv U IJul L i v J n o a i
lityków, uczonych i pisar/y.
Bftirior I UffUWoM
przynosi najobfitsze i najświeższe wlaL H U ftórU ,, domości ze 5ejmu w Warszawie.
ip K u rje r L w o w s k i* ' ma swoich korespondentów w Warszawie
i we wszystkich ważniejszych miejscowościach w Polsce
i za granicą, którzy przysyłają stamiąd najnowsze i naj
ciekawsze wiadomości..
,sKue"J!or L w o w s k i“ porusza wszystkie sprawy, Móre lud ob
chodzą, piętnuje nadużycia, gorliwie zajmuje się sprawą
nauczycielstwa, i wszystkich tych, którym należy się opieka

FABRYKA

MASZYN

R Z E W U S K I i S-ka
W A R S Z A W A , O R D Y N A C K A M 7.

SEHTRfiL.ll MDZ1ELCZ9CH STOOARZ9SZED
MLNlCZO-HfiliDLOm.

okazowe

w

Admimistracja „Kiirjera Lwowskiego** Lwów, Ghorąższyzny 26.

W a r s z a w ie ,

T a m k a

Na 1 ,

Adres dla depesz „ST0R 0L“ -

Dostarcza tylko dla kółek rolniczych i Stowarz Roln.-Handl. narzę
dzia,maszyny rolnicze, żelazo, gwoździe, nasiona, nawozy pomocnicze, arty
kuły budowlane, wyroby powrożnicze, matcryaiy łokciowe oraz wszystko, co
wchodzi w zakres gospodarstwa i potrzeb rolników.
Załatwia wszelkie zlecenia handlowo-komisowa przemysłowców 1 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.

Artykuły i korespondencje posyła się pod adresem

Redakcja „Kariera Lwowskiego" Lwów, Ossolińskich 15.
Zgłaszającym się po numery okazowe posyłać będzie się
.Kurjer* przez parę dni bezpłatnie.
PRENUMERATA] miesięcznie z przesyłką w Polsce 15.— k o r o n
lub m a re k , w innych państwach 17.5«» k o ro n lub m a re k . Za
zmianę adresu dopłaca się 60 ( h a l) fen.
Cona p o je d y n c ze g o ; nutnaru na całym obszarze Polski 6© (li.) fen.

CENA OGŁOSZEŃ: Za wiersz nonparelowy lub jego miejsce;

15 — 60 p ro s z k ó w .

b . s :ła i’Bz:y C r ń . K lin ik i 0 c * n e | Waj*sac. U n. powrócił.—Przyjmuje na
stały pobyt dla leczenia i operacji ocznych. W a r s z a w a , S m o ln a JNŁ 38.

„KURJER LW O W SK I”

Prenumeratę na „K u rjer Lw ow ski 11 i po numery
pisze się pod adresem;

po

okulista Dr.jST. KRCZKOWSKI

Każdy ludowiec, każdy chłop, kaidy kto sprawie ludowej
sprzyja powinien [czytać pisma vsłużące sprawie ludowej.
Jedynem codziennem pismem, które od początku służy sprawie
ludowej, jest

J f lin n r
j]l\UIJbl

I

w tekście

oraz przed tekstem

tók.

10.— , zwyczajne

Redaktorzy: H e n r y k W y r z y k o w s k i i D r. W ł o d z im ie r a J a m p o ls k i.

Mk,

4,—

Wydawca: Ludowe Towarzystwo Wydawita.
Otdynasłia-S*— XaU. 44-59.

