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i osłabienie jego siły. Siła ludu leży
w jedności i solidarności. Nasze roz
bicie zachęca tylko obszarników i kapi
talistów do coraz silniejszej przeciw lu
dowi walki.
'W obecnej chwili wszystkie stron
nictwa ludowe w inny się połączyć w jed
no wielkie stronictwo ludowe na całą
Polskę- Taik jak się już połączyły kluby
ludowe w Sejmie w jeden klub ludowy.
Hasłem ludu polskiego musi bvć
zjednoczenie i solidarność, bo jedność da
je siłę i zwyclestu'0 .
Dla dokonania tego zjednoczenia
zwołują posłowie ludowi Kongres Ludo
w y do W asrzawy na dzień 15 lutego 1920
r. na godzinę 10-tą przed poł. na którym
to źjeździe dokona się zlanie wszystkich
stronnictw ludowych z całej Rzeczypos
politej Polskiej w jędrno wielkie Stronnictwo ludowe na całą Polskę.
Na ten Kongres zapraszają podpisani
posłowie ludowi wszystkich tych delega
tów ludowych, którym leży na sercu si
ła Rzeczypospolitej Polskiej i przyszłość
ludu polskiego.
W arszawa 4 lutego 1920 r.

Odezwę powyższą podpisali następujący Posłowie;
'1. Amusz Antoni (Mińsk-Mazowiecki). 2. Babicz Jan (Kraków). 3. Dr. Bąrdel Franciszek (Kraków). 4. Bednarczyk
Józef (Nowy-Targ). 5. Bobek Paweł (Cie
szyn). 6. Bojko Jakób (Dąbrowa). 7. B ły
skasz Józefat (W łodawa), 8. Bryl Jan
(Lwów). 9. Bujak Antoni (Sandomierz).
10. Burakowski Piotr (Grójec). 11. Bu
zek Józef (Śląsk Cieszyński). 12. Cienciara Jan (Częstochowa). 13. Ciekot Szcze
pan (Siedlce). 14, Dr. Ćwikowski Stani
sław (Nowy-Sącz). 15. Dąbski Jan (Go
stynin). 16. Dębski Jan (Chełm). 17. Dyło Tomasz (Ropczyce). 18. Erdman Al
fons (Stopnica). 19. Fijałkowski Aleksan
der (Piotrków). 20. Gajewski Michał (To
maszów). 21. Gałka Antoni (Biłgoraj).
22. Górski Walerjan (Łuków). 23. Jachowiaz Józef (Łańcut). 24. Jęczmyk Fran
ciszek (Włoszczowa). 25. ■
Jóźw ik Józef
(Raidzyń). 26. Jurkiewicz Michał (Lipno).
27. Karlikowski W alenty (Końskie). 28.
Kociński Jan (Iłża). 29. Kędzior Andrzej
(Kraków). 30. Kielak Stanisław (Radzy
min). 31. Dir. Kiernik W ładysław (Boch
nia). 32. Koeziur Felikts (Żywiec). 33. Kowailozjttk Józef (Radzyń). 34. Koźlicki Bo

Rok VI.

R o c z n ie ...................Mk. 4 0
Półrocznie
Kwartalnie
Numer pojedynczy

BRACIA LUDOWCY!
Rok miną} od czasu zwołania Sejmu
Konstytucyjnego Rzeczypospolitej ^ P o l
skiej. jakkolwiek wybory do Sejmu
wskutek nieuświadomienia ludności nie
poszły całkiem pomyślnie — Sejm ten
zdołał przeprowadzić szereg ustaw njezmiernej dla ludu wagi, z których najwa
żniejszą jest sprawa reformy rolnej!
Obecnie toczy się Sejmie wytężona wal
ka o wykonanie tych ustaw i o wprowa
dzenie ich w życie.
Wstecznicy wytężają wszystkie si
ły, aby te korzystne dla ludu uchwały po
zostały na ipapierze. Obszarnicy i kapi
taliści rozpoczęli szaloną agitację w kra
ju, aby ruch ludowy zniszczyć, opanować
przyszły Sejm i uczynić go narzędziem
cwojej zgubnej dla ludu polityki.
Jak mamy im na to odpowiedzieć?
Jak mamy się bronić?
Tylko bezwzględna
solidarnością
i jednością całego ludu pracującego,
w chwili groźnego n i eb ezspiecz enstw a
opanowania kraju przez wsteczników nie
czas na podziały i rozbicie wśród ludu,
nie czas na walki wzajemne. Zbrodnią jest
przyczynianie się dziś do rozbijania ludu

1920 r.
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lesław (Ollkusz), 35. Kozłowski Jan (Piotr
ków). 36. Kramarczyk Adam (Toma
szów). 37. Krawiec Kazimierz (Pińczów).
38. Krężel Adam (Pilzno). 39. Kucharczak
Michał (Opatów). 40. Kurach Walenty
(Garwolin). 41. Kurczak Teofil (Łowicz).
42. Kwiecień Franciszek (Opatów). 43.
Lewy Stanisław (Łódź). 44. Łasknda Mi
chał (Limanowa). 45. Makuch Jul jan (Ko
zienice). 46. Małuioa Jan (Miechów). 47.
Małyszko Adolf (Białystok). 48. Margol
Jan (Zamość). 49. Maślanka Franciszek
(Kraków). 50. Mizera Antoni ^Opoczno).
51. Nawrocki Jan (Krosno).
52. Osta-f
chowski Józef (Olkusz). 53. Osiecki Sta-'
nisław (Garwolin).
54. Pieniążek Jan
(Przeworsk). 55. Pluta Andrzej (Rze
szów). 56. Płocha Stanisław (Pińczów).
57. Pomarański Stanisław (Zamość). 58.
Potoczek Narcyz (Nowy-Sącz). 59. Przewroaki Marcin (Jarosław). 60. Przybyoień Franciszek (Miechów). 61. Putifa
Aleksander * (Suwałki). 62. Rajski Józef
(Nowy Targ). 63. Rataj Maciej (Zamość).
64. Raczkowski Józef (Kraków). 65. Roj
Wojciech (Nowy Targ). 66. Rudnik Mi
chał ('Bochnia). 67. Skrzypek Henryk

(Rzeszów). 68. Sobek Jan (Łańcut). 69.
Stępień Kazimierz (Łask). 70. Szmigiel
Antoni (Rzeszów). 71. Srediniawski An
drzej (Myślenice). 72. Sniegula Andrzej
(Sieradz). 73. Starzyński Feliks (Lublin).
74. Świerad Tomasz (Strzyżów). 75. To
czek Walenty (Brzozów). 76. Walczak
Józef (Chełm). 77. Wasilewski Romuald
(Rypin). 78. Witos W icenty (Tarnów).
79. Wojda Teofil (Kutno). 80. Wojtaszek
Kazimierz (Janów). 81. W róbel Tomasz
(Łowic^,. K? Zajda Wojciech (Stopnica).
83. Zaleska A tu. "
84. ZaWadai
J$in (Olkusz).
PORZĄDEK DZIEN N I
1. Zagajenie — (wicemarszałek Ja
kób Bojko). 2. W ybór prezydjum. 3. Po
łożenie polityczne Rzeczypospolitej Pol
skiej i konieczność zjednoczenia ruchu In
dowego (poseł Rataj i poseł Witos).
4. Dyskusja. 5. W ybór Zarządu. 6. W y 
bór Komisji Programowej. 7. Polityka za
graniczna (poseł Dąibski). 8. Sprawa w y
konania reformy rolnej i innych ustaw sej
mowych (poseł Kowalczuk). 9. Zakoń
czenie Zjazdu.

K o n g re s Lu d o w y
w Warszawie.
Dnia 15 b. m. odbędzie się w W arsza
wie kongres li; do w v że. wszvstkich ziem
Polski zjednoczonej. Prryiadą delegaci
z b. Kongresówki i Małopolski, ze Śląska
Cieszyńskiego i z Poznańskiego, z Pomo
rza i z ziemi mazurskiej, z ziemi litew
skiej i Wołynia. Bedzie to prawdziwy
przegląd sił ludowych z całej Polski.
Kongres ludowy będzie miał do speł
nienia dwa wielkie zadania:
Zjednoczyć siły ludowe w jedną ca
łość, aby była jedna zorganizowana armja i jedna komenda.
Przygotować lud polski do walki
0 przyszły Sejm.
Lud polski mógłby już obecnie rzą
dzić Polska, gdyby był zjednoczony
1 gdyby część posłów-włościan nie w y
sługiwała się endekom i klerykałom, Posłowie-chłopi mają w Sejmie bezwzglę
dną większość, mogliby wszvstko prze
prowadzić, cóż kiedy chłop „narodowoludowy“ bije w ludowca i podstawia mu
noge. gdy ten walczy o prawa ludu. NaJ
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lepiej się okazało przy głosowaniu n.ad mie dzieje, jak posłom ludowym i chło
reformą rolna, kto broni interesu dziedzi pom wymyślają od „pastorzy" i „w yzy
ców i wyzyskiwaczy. ■,,Narodowo-ludo- skiwaczy". Pamiętać należy, że to nie
w i“ i „klervV«Ji*' glosowali przeciw re są te czasy, kiedy chleba i mięsa było
wbród. To są czasy wojny j biedy głodu
formie rolnej on chod-Aiłu n ratowanie
i chłodu, kiedy człowiek jest wściekły
majątków sz!,.diet kich
Nu iasKl. sahoumków niema jnnei
i zazdrości bliźniemu kawałka chJeba.
radv jak tyiko ich z.uot.łme wymieść
W takich to czasach musza posłowie
z przyszłe co Sejmu i wvb*-u‘ porządnych
ludowi bronić stanu włościańskiego. !VJuludowców
N;i to ?n^w trzeba organiza szą go często bronić przeciw samym chło
cji i jedności i dhteuo pierwszym kro pom, którzy z głupoty lub z zaślepienia
kiem do przyszłego zwycięstwa wybor działają na szkodę ludu. W takich sto
czego mu«i bvć ziodiHicrenk: wszystkich
sunkach trudno wszystko wywalczyć od
partii ludów \»-h u leden zdarty obóz lu
razu. Ci. którzy ponapychali d'o Sejmu
dowy
różnych zdrajców ludu. najwiecej narze
To 7.jev!ii'ii,z.enie ma sit; dokonać na kają na to, że ludowcy ida na kompromi
kongresie ludowym dn. 15 lutego. Zjada sy i ustępstwa. Gdybyśmy mieli w Sej
s:ę prteds*awrcieie wiciu partii ludowych; mie większość, tobyśmy się z nikim nie
od Karmu na morze bałtyckie, od W ilna
liczyli i swoje przeprowadzili — ale my
»sa granico niemiecka powstanie jedno tej wększości w Seimie nie mamy, więc
Polskie Stronnictwu ! udo'.' e. Po za tem trzeba tak politykować. aby ludowi prócz
zjednoczeniem pozostań:* zawsze część pustych słów i obietnic przynieść także
warchołów
>ozbijt<ez'.
którzy żyją
coś realnego: nie tylko dobra ustawę, ale
t kr7.vk’t; 1 cta^łe«!t jatru'm .1 Taki war także wprowadzenie tej ustawy w życie.
choł mgdy nic nie przeprowadzi, nie ima
Kongres ludowy ma stwierdzić wo
sn; ładnej robotv. nic l u d o w i nic da —
bec całego świata, że ruch ludowy nie
on ciągle krzyczy: „oni ź!r robią!“ ..oni maleje, ale rośnie, że się nie rozdrabnia
lud tdradzaia". Tak i na stronnictwo lu ani rozbija, ale się jednoczy w potężna
dowe owe warchoły ciach- "opadają, że fale, która zmiecie wszystko, co mu sta
ono r.ic nie zrobiło. Przypomnijmy sobie nie w drodze.
tylko, jak to było przed wojna! Przy
Dn. 15 lutego odbędzie się porachu
pomnijmy sobie stosunek obszarnika do
chlapa, stosunek szlachty do ludu. rolę jaka nek sił ludowych — dla walki o przyszły
chłop odgrywał w życiu społecznem. Lud •Sejm czysto ludowy, bez „narodowo-luwłościański nic nm ł wówczas żadnego dowycli". bez „bezpartyjnych", bez kleznacz,enia. Ktń wówczas marzył o refor rykałów i innych obłudników.
Godnymi i
poważnymi obradami
mie rolnej, o upaństwowieniu lasów?
niech
lud
pokaże,
że
dojrzał do rządzenia
A dziś przeciąż lud ma znaczenie de
cydujące. Gdvbv me posłowie ludowi, to Polską.
by dziś z chłopa skóro chyba zdarto. Czy
Redakcja.
wy nie widzicie tego, co sie dziś w Sej-
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W Y J A Ś N I E N I E.
Na pierwszej stronie ostatniego nultteru „Wyzwolenia" znajduje sie artyku
lik pod tytułem „Przypomnienie". Jest
tam wyraźnie powiedziane, że Kongres
Ludowy, jaki ma sie odbyć w niedzielę
d1. 15 b. m.. jest tylko kongresem „Piastowców“, zwoływanym dla rozbicia ru
chu ludowego. Przykro nam bardzo, ale
jnusimy stwierdzić, że redakcja ..W yzwo
lenia" napisała w tym wypadku niepraw
dę. Kongres ter: jest zwołany nie przez
Piastouców. h przez wspólny Klub Po
selski Pols/kiettn Stronnictwa Ludowego,
.lak już zapewne Cz.ytskiikom wiadomo,
od wspólnego Klubu. Poselskiego oderwa
ło sic 23 posłów i utworzyli odrębny
Klub „Wyzwolenie*". W skład tego klu
bu mifrtfzy ttinymi wchodzą pp. Stolarski,
Poniatowski. Bagitiski. Duro, Tabor, Ko
smowska i t d Głównym przywódca Jest
p. ThHKini. Większość jednak posłów
z dawnego klubu ..Wyzwolenie", miano
wicie 35 posłów, do*ostała, we wspólnym
ludowym klubie poselskim.

Nie mamy tutaj zamiaru przekony
wać redakcji „Wyzwolenia", że wystą
pienie owych 23 posłów >23 wspólnego
klubu było tylko woda na młyn wrogów
ludu i napoiło radością serca szlagońskoendeckie, bo jest to rozłam, a wszelki roz
łam zawsze szkodzi tym, w łonie których
jest dokonywany. Chodzi nam tylko
jeszcze raz o wyraźne stwierdzenie, że
zwoływany przez Klub Poselski Kongres
Ludowy nie jest partyjnym zjazdem Piastowców. a Kongresem, który ma dokonać
zjednoczenia ruchu ludowego .i stworzyć
jedtio wspólne Stronnictwo Ludowe na
cała Polskę. Najlepszym dowodem tego
jest. żc odezwa, wzywająca na Kongres,
została podpisana przez 85 posłów.
Nikt nie zabrania posłom z „W yzw o
lenia",, którzy ze wspólnego klubu wystą
pili, przyjść na ten Kongres i wypowie
dzieć sie, czego chcą. A lud. zgromadzo
ny z całej* Polski sam osądzi, czy mieli
rację owi posłowie, robiąc rozłam w ru
chu ludowym.

lak jechać na Kongres Lodowy.
Żadnych przepustek na przyjazd
S®l9 obecnie nie potrzeba, wystarcza
kupienie w ‘kasie biletu kolejowego.
ciągów osobowych jest obecnie mniej

kowy
Po
niż

dawniej, a to ze względu na brak węgla.
Jednak by ułatwić przyjazd' delegatów
na Kongres, wystarali się posłowie ludo
w i,
dQ.p.Qftiąaóv' UUfijceb. w soboty

Warszawy będą dodane jeden lub dwa
wagony. Należy sie wszakże ciepło ubrać,
gdyż pociągi nie zawsze sa obecnie ogrze
wane, a tam, gdzie zbraknie wagonu oso
bowego mogą dodać zwykły kryty w a
gon towarowy. Dl;a wiadomości naszych
Czytelników podajemy poniżej wykaz
pociągów, którymi najdogodniej będzie
jechać do Warszawy.
Z Rozwadowa (przez Kraśnik, .Lu
blin) odchodzi w piątek d. 13 lutego
o godz. 4 po poł. przychodzi dó Lublina
tegoż dnia o godz. 9 wiecz.. w Lublinie
trzeba przenocować, a odjazd do W ar
szawy z Lublina w sobotę d. 14 lutego
o godz. 11 m. 44 rano. przyjazd do W ar
szawy o godz. 5 m. 45 po poł.
Z Lublina, w sobotę d. 14 b. m
o g. 11 m. 44 rano.
Z Tarnobrzega (przez Ostrowiec,
Skarżyslko, Radom) w sobofę d. 14 b. m.
o godz. 2 m. 40 po poł., przychodzi do
Skarżyska o 8 wieczór, odchodzi do
W arszawy k. 1 m. 48 w nocy.
Z Kielc (przez Radom, Dęblin) o gedz.
12 m. 24 w nocy z soboty na niedzielę.
Z Kalisza w sobotę o g. 8 m. 55 rano.
Z Łodzi (z dworca Kaliskiego) w so
botę o g. 12 m. 58 po polud.
Z M ław y z soboty na niedzielę w no
cy o g. 1 m. 20.
Z Brześcia Litew. z soboty na nie
dzielę w nocy o godz. 2 m, 30.
Z Siedlec w niedzielę d. 15 b. m. o g.
4 m. 19 rano.
Z Aleksandrowa (przez Łowicz, Skier
niewice) z soboty na niedzielę w nocy
o godz. 12 rn. 5, oraz w sobotę o godz. 4
m. 55 po południu.
Z Bełżca z piątka na sobo/ę o godz
2 m. 15 w nocy i przechodzi przez nastę
pujące stacje węzłowe; Zawada w sobotę
o godz. 6 rn. 18 rano. Rejowiec w sobotę
U
o d;oqos
uijqrr] ‘ouE-t
-va 6 o
oa z 'w z
Bjoqoś ‘ujjqfeQ[ ‘oubj
'Ui
poł. Tym pociągiem najdogodniej jechać
z Zamościa l Chełma.
Ze Skarżyska (przez Opoczno, Ko
luszki) w sobotę o godz. 12 m. 5 w połud
nie, a z Koluszek do Warszawy o godz.
11 m. 43 w nocy.
Prócz tego będzie szedł specjalny po
ciąg z Krakowa. W Częstochowie będą
do niego doczepione 4 wagony. Kto więc
Zechce, będzie mógł na wszystkich sta
cjach, poczynając od Częstochowy, wy
kupić bilet i jechać nim do Warszawy. Poclpąg ten będzie się zatrzymywał na każdej
siać]/. Podajemy tu rozikład. według któ
rego będzie on szedł.
Z Częstochowy, usiedziała d. 15 b. m.,
o g. 4 rn. 13 rano. Kiomnice. niedziela,
g. 4 m. 48 rano, Radomsk, niedziela, g. 5
m. 28 rano, Kamińsk, niedziela, g. 5 m. 46
rano. Gorzkowice g. 6 m. 8 rano, Piotr
ków, g. 6 m. 50 rano, Baby. godz. 7 m. 12
rano, Wolborka, g. 7 m. 24 rano, Rokiciny,
g. 7 rn. 40 rano. Koluszki, g. 8 m. 4 rano,
Rogów, godz. 8 m. 19 r.. Plyfiwia, godz. 8
111. 41 rano. Poczynając od Skierniewic,
pociąg ten pasażerów żadnych nie będzie
już przyjmował. Powtarzamy, że będzie
można do niego siadać na wszystkich sta
cjach, poczynając od Częstochowy, a koń
cząc na Plyćwi i że będzie on szedł tył*
ko w niedzielę d 15 b. m. rano.
Na dworcu w Warszawie będą ocze
kiwali posłowie, którzy będa wskazywali,
dokąd się udać. Noclegi będą przygoto-

wane.
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Każdy uświadomiony rolnik stawia
obie za zadanie postawić swoje gospoJarstwo wzorowo. W tym celu tworzy
obie pewien
wymarzony plan.
Gdy
irzychodzi jednak do wykonania tego
Nanu, to się często okazuje, że jest brak
'ałego szeregu rzeczy, kłóre po kilku laach dopiero sobie zapewnić będzie można;
likt mu jednak pomimo to, że w prze•iągu jednego roku nie mógł wszystkiego
wykonać, nie zarzuci, iż się wyrzekł- swot-i zamiarów, że nie pragnie iść po dro*
{ach kultury rolnej.
W życiu partji politycznych i stronlictw programy są jakby planem wzoro
wego gospodarstwa, tylko że tutaj już nie
;hodzi o jednego człowieka, lecz o pewną
varstwę albo naród cały; każda z parlji
)kreśla wyraźnie, czego pragnie, lecz
tażda wie dobrze, że program nie jest
jisany na jeden ani nawet na dziesięć
at, bo jeżeli by się udało wszystko w ciąju tak krótkiego czasu urzeczywistnić,
0 w takim wypadku jasnymby było, że
lana partja nie umie nic przewidzieć na
iłuższy okres czasu i nie możnaby by!o
lazwać tego programem, jak w 'gospo
darstwie nie można nazwać 'zaprowadzeliem gospodarki wzorowej gdy ktoś kupi
tylko jeden u'epszony pług albo inne
narzędzie. Dla tego, żeby dany program
partja mogła w życie wcielić, musi ona
posiłkować się różnymi środkami. Jeżeli
•iie jest dostatecznie silna liczebnie, żeby
mogła swoimi własnymi środkami pewne
fzeczy przeprowadzić, to musi szukać sprzy
mierzeńców, aie żaden sprzymierzeniec
nic nie zrobi dla czyichś pięknych oczu,
ale dla pewnego swojego cela; więc cho
dzi tylko oto, aby wybrać takiego sprzy
mierzeńca, który byłby najwygodniejszy
1 wtedy ani jedna, ani druga strona, nie
odstępując od swego zasadniczego pro
gramu, omawia pewną część prac, którą
wspólnemi siłami ma wykonać, i nikt
wtedy, spokojnie i zdrowo myślący, nie
może powiedzieć, że owe stronnictwo
zdradziło swój program, jak nie można
tego powiedzieć o gospodarzu, który w la
tach wojny nie używa nawozu sztucznego,
a tylko innymi środkami stara się użyźnić
i zachować w jakim takim stanie glebę
swoją.
Trzeba więc dobrze zrozumieć różni
cę pomiędzy zasadami, czyli tak zwanym
programem stronnictwa, a sposobami postępowania, czyli taktykć
>prawa ta moze być jeszcze lepiej wy śnioną na przykładach z działalności przedstawicieli ludowych w sejmie. Stronnictwo ludowe
w Galicji i Królestwie żąda w swoim pro
gramie sejmu jednoizbowego, to znaczy
się, żeby sejm był najwyższą i jedyną
władzą, mającą prawo pewne nowe usta
wy wprowadzać albo w starych czynię
zmiany, żeby przed nim cały rząd był
odpowiedzialny; natomiast cały szereg
innych grup i stronnictw jest za dwoma
izbami, to jest— sejmem i senatem, czyli
izbą wyższą. Teraz wobec tego, że na
Ogólną liczbę 395 posłów tylko V* należy do
stronnictwa ludowego, więc posłowie ludo
wi moąli albo obstawać przy swoim
i sprzeciwiać się bez końca drugiej izbie,
albo też umówić się z Innymi posłami
w ten sposób, aby tę drugą izbę, z punktu
widzenia swego uczynić jak najmniej
szkodliwą i przygotować możliwość jej
zupełnego usunięcia. Otóż naturalnie, źe
tę drugą drogę wybrali, bo sam przecież
ciągły protest choćby najgłośniejszy iest
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zawsze tylko gołosłownym protestem, a do
piero czyn coś może zdziałać. Wielki
krzyk podniesiony przez pewne żywioły
ludowe o zdradzie programu ludowego
jakoby popełnionej, dowodzi
zupełnego
braku świadomości życia i zrozumienia
wartości pracy realnej, to jest rzeczywis
tej. Skończył się już okres protestów
i manifestacji. Przyszło państwo polskie,
należy je budował, należy zabiegać, aby
włościanin, rosnący przez pracę i świa
domość w siłę i znaczenie, stawał się go
spodarzem tego państwa, dbającym nietylko o grządkę swoją, lecz zabiegającym
i o dobro całego narodu. Program zaś
stronnictwa jak i plan wzorowej gospo
darki ma być pracą i organizacją osiągnię
ty, a nie bezmyślnym gwałtem i hałasem.
I. Kuncewicz.

W każdym urzędzie pocztowym mo
żna otrzymać bez kosztów książeczkę
wkJadikcwa Pocztowej Kasy Oszczędno
ści w Warszawie.
^
Na książeczkach ty cii składać można
sumy już od1 1 mk. w górę za oprocen
towaniem 3 od sta. Pieniędzy na ksią
żeczce nie może zająć wierzyciel za dłu
gi. co iest bardzo ważne.
Kto więc posiada pieniądze, nie po
winien przechowywać je w domu, lecz
złożyć je na książeczkę w najbliższym
urzędzie pocztowym. Korzyści z tego są
oczywiste; chroni je przed złodziejem lub
pożarem, a każdy urząd pocztowy w ca
lem państwie wypłaci na taka książeczkę
idiorażnie mik. 50.— większą zaś sumę za
poprzednim wypowiedzeniem.
Kto ma korony może je; również zło
żyć, a przeliczą mu je zaraz na marki, w e 
dług państwowego kursu 70 mk. za 100
Koron.
Trzeba się z tern spieszyć, bo korona
niedługo będzie miała wartość, wkrótce
wycofają ją z obiegu i tak czy tak trzeba
ja będzie z ukrycia wydobyć i zmienić.
Lepiej więc zrobić to zaraz.
Tak samo. gdy beda wycofane marki,
a wprowadzone ./złote", posiadacz ksią
żeczki P. K. O. może być spokojnym, bo
mu przeliczą jego oszczędności z urzędu.
A ponieważ Państwo potrzebuje pie
niędzy na szkoły, koleje, drogi etc. nąlęży ipomódz, skoro daję gwarancje zwrotu
i oprocentowania.
W własnym ,z&tem interesie obywa
teli, zapraszamy do składania grosza
w Pocztowej Kasie Oszczędności.
O y p e k fijs t P J C . O .

Jak to ludzie u nas
szanują równość.
Pisałem Wam niedawno, Kochani Czy
telnicy, o tym jak to podczas wolny jeździ
łem koleją jako żołnierz, a było to pod
rządami wrogimi, austryjackiml i spójrzmy
teraz, jak to się dzieje u nas, kiedy już
sami panami u siebie jesieśmy.
W pociągach bywa teraz takie prze
pełnienie, że, jadąc z Krakowa, po kilkanaś
cie godzin stać trzeba, nawet na platformie
i to na największym deszczu. Ci zaś co się do

stali do wagonów i zajęli miejsca, siedzą so
bie zupełnie spokojnie, pewni siebie i niech
by tak i umierał ktoś ze zmęczenia, to mu
nikt na chwilę miąsca nie ustąpi, a miałem
już takie zdarzenie, że się wsparłem na po
ręczy, to omal się o to nie powściekali sie
dzący wygodnie pasażerowie. Jeden z po
słów opowiadał nam, że dlatego, iż ubiera
się po chłopsku, nie chcą go kolejarze
puszczać na miejsce przeznaczone dla po
słów.
Taka )est nasza polska demokracja
A jak jest gdzieindziej? Wszędzie indziej,
we wszystkich krajach zachodnich jest pew
na już równość i pewna swoboda w pra
wach obywatelskich, a tylko u nas panuje
jeszcze dotychczas to samo, co i dawniej,
Te same wszędzie przestarzałe zwyczaje,
te same obrzydliwe przywileje, a' skoro
się znajdzie śmiałek, który podniesie sło
wo krytyki, to się spotka z takiem huraga
nem oburzenia, jak się burzą orzeciwmcy
reformy rolnej na tych, co ją uchwalili,
gdyż nie może się pomieścić w iych sple
śniałych mózgach pojęcie prawdziwej demo
kracji, to jest równości społeczeństwa.
Ci co byli w Ameryce widzieli co
innego niż u nas. Widzieli źe tam miljoner i robotnik są sobie równi, że tam jed
nak jeden od drugiego nie oddziela się
„chinskiem murem," że tam się nie krzy
czy „padam do nóg", tam jeden drugiego
musi cenić, szanować i poważać. U nas
jedni szacują siebie po nad wszystkich,
innych za nic nie mają, inni zaś siebie po
niżają, upadlają całowaniem rąk, padaniem
do nóg, iub wstrętnem wysługiwaniem się
drugim ?i stąd to mimo czasów pełnych
uobywatelnienia i uspołecznienia wszystkich
nLmal narodów świata, rny jedni chcemy
nadal tonąć w konserwatywnym czyli prze
starzałym usteeiu społecznym i z jakąża
trudnoćcią przychodzi nam zerwać z prze
żytą tradycją, z pozostałościami z czasów
pańszczyznianych.
My chłopi postępowi musimy z tym
wstecznictwem prowadzić wa’kę tak długo,
aż zostanie ono całkowicie pokonane.
A wstecznictwo pokonane być musi. Przy
wileje, herby, tytuły straciły na wartości.
Pozostać powinny na straży — praca i za
sługa. Próżniactwo możnych, oszustwa, wyk
ręty, nadużycia, łapownictwo i przekup
stwo urzędników, zdzierstwo handlarzy, mu
si być wytępione. Jednakże traktowani^
wszystkich nam się należy i oto upominaj
się mamy, a czego nam dać nie będą chcie
li, to walką zdobywać musimy. Nic darmo
nie* przychodzi. Nawet o jałmużnę żebrał:
musi prosić. My zaś chcemy mieć lud nasz
nie żebrakami, lecz obywatelami w calem te
go słowa znaczeniu. To jest celem i zada
niem nas ludowców, to naszem hasłem
i programem. Komu to trafia do przekona«
nia zechce stanąć w naszych już wielkie!)
szeregach, a to w celu szybszego, łatwiej*
szego i skuteczniejszego doprowadzeni!
spraw tych do skutku.

„Niech lud podniesie schyloną głowę*
Jan Sobek
poseł z Małopolski

HISZPANKĘ, IIFLUERZE, KATAR
1

wszelkiego rodzaju przeziębienia leczy

C A L C IS A L - S P IE S S
wypróbowany i zalecany środek przez lekarzy.
Calclsal-Sples używany być może również dladzia
ci, ponieważ przedstawia tabletki małego wymtat*
Sposób użycia znajduje siQ prty każdym pudettnj
Żądać w aptekach i składach aptecznych.
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Co mówi nasza arysto
kracja między sobą.
\*owy ciekawy liścik pana hrabiego Pan
kracego do paua dziedzica Bonifacego.
Mój drogi Beniu! Donoszę ci wesołą
iowinę: Ludowcy się rozbili. Z wspól
nego klubu ludowców wystąpiła grupka
posłów z „Wyzwolenia11, i założyła nowy
£lut> złożony z 23 posłów. Większość
dubu „W yzwolenia" posłów 34 pozostało
niestety razem .z „Piastowcami“ we wspólnym klubie. (Rozbicie Wśród ludowców
fest dla nas wypadkiem bardzo ważnym.
Z prawdziwym: smutkiem patrzyliśmy do
tąd w Warszawie na coraz silniejsze je
dnoczenie sie ludowców. Omawialiśmy
tę sprawę całymi godzinami w „klubie
■myśliwskim41.
Szukaliśmy sposobów,
Jakby to popsuć. Niektórzy podawali pla
my poprostu dziwaczne. Nareszcie do
czekaliśmy rozłamu wśród ludowców
j dlatego wśród całego naszego ziemiaństwa radość ogromna.

GAZETA

L U DTJ

komu zamknąć tej paszczy plującej ła
dem na nasz stan ziemiański.
Podmawiaj chłopów, aby nie płacili
za tę „Gazetę Ludową", to może da Bóg
uschnie ona śmiercią naturalna, bo teraz,
jak wiesz, drożyzna ogromna i nie łatwo
wydawać gazete, jak wiesz, że nasz lud
lubi czytać za darmo, więc trzeba go do
tego zachęcać, a wtedy nasze gazety bę
dą pilniej czytane. Robi też swoje, gdy
się tu i owdzie szepnie, że „Gazeta Ludo
wa" wydawana jest za żydowskie pienią
dze, że ją piszą żydzi i socjaliści, ludzie
bez Boga w sercu i t. p. Plotka nigdy nie
zaszkodzi.
Po rozbiciu ludowców, które oby
wywołało między chłopami wojnę domo
w ą — zaczynam nabierać otuchy. I ty
bądź dobrej myśli i pracuj, bo chwile roz
strzygające niedaleko
Całuję Ciebie
T w ó j-Pankracy.

P. S. Słyszałem, że Piastowcy i W y 
zwoleńcy zwołują na 15-go lutego wielki
zjazd dla połączenia się w jedno stron
nictwo. Chcą z tego zrobić wielka para
Spodziewamy się, że wyzyskasz ten
dę, aby nas zastraszyć. Dobrzeby było
wypadek należycie na wsi. Trzeba na
puścić miedzy chłopów wieść, że ten
gwałt zwołać chłopów' i powiedzieć im:
zjazd się nie odbędzie. Po co chłopi mają
—
Widzicie do czego doprowadzili
się włóczyć po Warszawie i słuchać bre
was ludowcy. Bałamucili was, a teraz dni ludowcowych agitatorów .....
......
sami się poczubili!

Teraz można zadać śmiertelny cios
ludowcom, tylko trzeba się mądrze za
brać do rzeczy. Chłopi będą teraz otu
manieni, bo nie wiedzą, o co chodzi, więc
można w nich wszystko wmówić.
Jak tylko zniszczymy ludowców, to
wtedy pokażemy co my, szlachta, umie
my. Porachujemy się z tą chamską ho
łotą, którą ludowi agitatćiłzy rozpuścili,
że trudno wytrzymać. My im damy wie
ce i zgromadzenia, m y im damy wolność
słowa, my im damy Sejm i rządy ludowe!
Poznają oni na własnej skórze, że szlach
ta to jeszcze nie trupy, jak nas ta hołota
często nazywa. Zobaczą oni wtedy re
formę rolną, nasze grunty, leżące odło
giem, i nasze lasy! Zobaczą! Naturalnie,
że te słowa piszą do Ciebie poufnie, i broń
Boże, żeby się jakiś cham o tem dowie
dział. Na pozór trzeba być układnym
■
i grzecznym, trzeba być „narodowo-ludow ym “ i szerzyć tylko hasło „Bóg i O j
czyzna, bo to hasło popłaca.
Wielką szkodę wyrządza nam na
wsi „Gazeta Ludowa”. Najlepiejby l^yło
w ogóle chłopom zakazać czytać wszel
kich gazet, ale to są już skutki owego nie
szczęśliwego powszechnego nauczenia
i trudno w obecnej chwili to usunąć. Sko*
ro jednak chłopów trudno odsunąć od
czytania — należy im dać przynajmniej
takie dobre gazety jak „Gazeta Świątecz
na", i inne. Te gazety to wprawdzie
puste słowa, ale w tem właśnie sztu
ka, by się chłop niczego mądrego nie do
wiedział. Nauka chłopa tylko psuje, bo
czyni go hardym i zarozumiałym wobec
szlachcica. Chłop uczony staje się leni
wym1, a na tem cierpi kraj i klasy wyższe.
Chłop powinien zawsze chłopem pozo
stać, bo to już tak Pan Bóg wszystko
mądrze urządził.
Dlatego trzeba tępić na każdym kro
ku radykalne gazety, a zwłaszcza „Gaze
tę Ludową" z W arszawy, której czytanie
mnie poprostu do pasji szewskiej dopro
wadza. Czy nie ma w tem państwie w ła
dzy i policji, aby tych drabów piszących
'do porządku przyprowadzić Czy niemu*

eżeli organizm iest odpornym. Odpornym jest
on, jeżeli nerwy, mózg i stos pacierzowy posia
dają dostateczną ilość pokarmu dla nich nie
zbędnego (lecytyny). N e r v iv lt jest owym środ
kiem uzdrawiającym nerwy, dającym organizmowi
naszemu silę, odporność, świeżość i rześkość.
N e r v iv lt usuwa wskutek tego wszelkie objawy,
jak: ból głowy, migrenę, bezsenność, bicie serca,
lęk i t. d. Ń e r v !v it zwalcza więc pośrednio
wszelkie choroby przez odżywianie systemu ner
wowego. N e r v iv ił otrzymać można we wszystKich aptekach i składach aptecznych.

f* t

Na publicznym pełnym posiedzeniu!
Sejmu sprawozdania takiego minister
składać nie mógł, bo były tam różne
sprawy bardzo poufne, ogłaszanie któ
rych mogłoby Polsce zaszkodzić. Zdawał
więc to sprawozdanie minister Patek na
tajnym posiedzeniu Sejmowej Komisji do
Spraw Zagranicznych. Następnie i sama
siprawa pokoju z bolszewikami jest spra
wą wielkiej wagi. Trzeba się nad tym
było głęboko zastanowić, by jakiego
głupstwa nie zrobić. Również publicznie
radzić nad tą sprawą byłoby dla nas nie
bezpieczne, bo wszystkie nasze tajemąice
wyszłyby na jaw. W ięc i ta sprawa by
la rozpatrywana na wspólnym tajnym po
siedzeniu dwóch Sejmowych Komisji —
Zagranicznej i Wojskowej. Wobec te
go nie było już czasu na więcej plenar
nych. czyli pełnych posiedzeń Sejmu.
Na tym więc jedynym pełnym p o 
siedzeniu Sejmu uchwalono dodatki drożyźniane dla emerytów
wojskowych
i uczyniono bardzo słusznie, bo ludzie,
często starcy do żadnej ipracy niezdolni,
znajdują się w najstraszniejszej nędzy.
Emerytury, jakie mieli przyznane przed
wojną przez rządy rosyjski i austriacki
ledwie im częstokroć wystarczały na ż y 
cie. teraz zaś przy obecnych niesłychanie
wysokich cenach na wszystko ludzie ci
wprost marli z głodu. Bo czyż mógł ja
kiś starowina1w yżyć obecnie za 100 ko
ron, lub 100 marek miesięcznie?
Następnie przystąpił Sejm do roz
praw budżetowych, to jest rozpatrywa
nia spisu dochodów i wydatków, jakie
z góry na rok rząd powinien przewidzieć.
Niestety rządy poprzednie były tak nieu
dolne, że nie dały tego wykazu pod ob
rady w swoim czasie i dopiero teraz
Sejm mógł przystąpić do rozpatrywania
pieniędzy, które już dawno zostały bez
jego zezwolenia wydane. Na przyszłość
musi się to zmienić. Każdy rząd z góry
przed rozpoczęciem roku musi sie zja
wić przed Sejmem z projektem budżetu,
to jest wykazem jakie będą dochody z ca
łego państwa i jakie trzeba porobić wy
datki. Sejm wszystko to powinien rozipatrzyć, poczynić zmiany jeżeli uzna to
za potrzebne i dopiero jak taki budżet
przez Sejm jest zatwierdzony, to wtedy
nząd może czynić wydatki, ale tylko do
takiej wysokości, do jakiej uchwalił' Sejm.
Inaczej, gdyby tak każdy minister zaczął
gospodarować na własna rękę bez kon
troli Sejmu — w krótkim czasie cała na
sza Polska poszłaby z torbami;
Na tym posiedzeniu załatwiono tyliko
budżet Ministerstwa Robót Publicznych.
Załatwiono się z nim szybko, bo i tak pie
niądze te już dawno zostały wydane.

LISTY.
Z Gałkowa powiatu Brzezińskiego.

Kod czyn oMunł Sejm.
W ubiegłym tygodniu odbyło się za
ledwie jedno jedyne krótkie posiedzenie.
Przyczyną tego był przyjazd ministra
Spraw Zagranicznych £ , Paifcka z Paryża,
oraz nadesłanie propozycji pokojowej
przez rząd Rosyjskiej Republik} Sowie
tów, czyli przez bolszewików. Minister
Spraw Zagranicznych musiał zdać po
słom sprawozdanie ze swego 5-tygodiniowego pobytu we Francji i Anglji.

Przed Bożem Ciałem w drugie święto
Zielone był u nas wiec sprawozdawczy
z udziałem posła Lewego i redaktora Wy
rzykowskiego. W tydzień potem, w od
pust św. Trójcy urządził nam wiec pan
poseł Piotrowski Antoni, ten od Związku
Ludowo-Narodowego. Użył on wtedy bie
dak, aż mi go żal było. Aie cóż, sam
sobie winien że po rozum do głowy swo
jej nie idzie, tylko żyje pożyczanym.
Bywają czasami takie rzeczy dziwne napozór, jak u nas, że właśnie z naszej .pia
stowskiej" gminy pochodzi poseł Piotrow
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ski, chłop od endeków wystawiony. Ten
Piotrowski, już nie tylko nam, ale chyba
i swoim, co go wysunęli i na niego glo
sowali, zaszczytu nie przynosi. Chyba to
najciemniejsza głowa w całym Sejmie.
Jest on też członkiem Rady gminnej.
A był0’ 3 stycznia zebraąie Rady, na którem pan poseł Piotrowski stanął w obro
nie karczem i za karczmą w Galkowie
głosował! Widać rozumiał, że po koście
le iść powinien chłop do karczmy, jak to
kiedyś bywało, że gminiacy przed ze
braniem, albo po zebraniu powinni karcz
mę odwiedzić, jak to dawniej się działo.
Ale pan poseł Piotrowski, zasiadający
w Sejmie na prawicy u endeków, zrobił
jeszcze coś gorszego. Oskarżywszy nie
słusznie Dozór Szkolny gminny o niechęć
otwarcia szkoły w jego wsi Malcze wie,
gdyż oświadczył wobec całej Rady gminnej:
■„ja u siebie zabroniłem naszym płacić poda
tek szkolny, a sołtysowi zakazałem podatek
na szkoły zbierać, dopóki w Małczewie szko
ły nie będzie!" Pan poseł Dozorowi najłniesłuszniej zarzucił, jakoby Dozór nie
chciał w Małczewie szkoły otworzyć, bo
wszyscy tamtejsi mieszkańcy mogą za
świadczyć, ile razy ks. Machnikowski tam
zjeżdżał w poszukiwaniu lokalu; a że do
Nowego Roku zabiegi okazły się bezsku
teczne, więc też szkoły tymczasem jeszcze
niema; że zaś Dozór Szkolny nie wydawał
zaświadczenia od siebie do leśnictwa
0 tańsze drzewo pod budowę, to nie dzi
wota, bo nie miał komu wydać. I latem,
1 jesienią nie było chętnego, ktoby oświad
czył gotowość budowania domu. W innej
wsi, Wągrach, Cerzyński i Piątkowski ze
chcieli u siebie szkoły urządzić i zaświad
czenie na drzewo dostali. Idzie tu wszak
że o to, że pan poseł Piotrowski, z któ
rego nadętości kpią sami już jego wy
borcy swojem „zakazywaniem* zbierania
podatku szkolnego, uchwalonego przez
gminę, zatwierdzonego przez władze, za
szedł za daleko. Taki czyn nazwać moż
na tylko warcholstwem, podrywaniem p o
wagi uchwał gminnych; sianiem anarchji!
Jest to swojego rodzaju bolszewizm! I to
jest poseł z prawicy, od endeków. Sły
szeliśmy już nieraz lekcje przez tych pa
nów dawane posłom ludowym. Lepiejby
jednak było, aby swoich posłów rozumu
politycznego uczyli. Podobno niedawno
urządził pan Piotrwcski w Małczewie ńowe zebranie, na którem się opamiętał,
i miał znowu powiedzieć, żeby jednakże
podatek szkolny płacono.
W tych dniach odbyło się zebranie
gromady Gałkowskiej w sprawie karczmy.
Początek wyszedł od jakiegoś pszczeliniaka. Proboszcz zupełnie do tej sprawy
się nie mieszał! Zebrani uchwalili protest
przeciw otwieraniu karczmy w Galkowie.
Uchwałę spisaną, podpisało z górą 60 osób,
zpośród gospodai zy z ogólnej liczby 68,
w tej wsi kościelnej zamieszkałych. Po
wtarzam, że ludzie sami na to się zdobyli
bez jakiejkolwiek agitacji. Nikt nie mo
że więc powiedzieć, że tu proboszcz k o 
gokolwiek dusił do podpisu. Szkoda tyl
ko, że proboszcz nasz będzie się musiał
dłuższy czas powstrzymać od wytężonej
pracy społecznej dla braku zdrowia. Przed
wojną przeszedł bardzo ciężką operację.
Cudem prawie wyzdrowiał. A dziwny to
człowiek, całkiem do innych księży nie
podobny. Niema roboty, którejby się nie
jął. Ale za to bardzo upada na siłach,
a ludzi takich szkoda.
Gałkowiak.

Od Kierownika Państwowego Biura
Odbudowy w Radzyniu otrzymujemy na
stępujące wyjaśnienie z prośba o wydru
kowanie.
Z powodu 'pomieszczonego na Jamach
szanownego pisma z dnia 11 stycznia
1920 r. Nr. 2 listu p. Piotra Filipiuka ze
wsi Dawidy, gminy Jabłoń pow. Radzyńskiego zmuszony jestem udzielić wyjaś
nienia i Sprostowania podniesionych w li
ście ‘tym zarzutów przeciwko działalno
ści Biura Odbudowy i prosić o umieszcze
nie go w najbliższym numerze pisma.
Do Biura Odbudowy pow. Radzyńskiego wpłynęły z Biura Odbudowy
w Parczewie deklaracje na zapotrzebo
wanie materiału budowlanego z gm. Ja
błoń i innych dn. 24 listopada 1919 r.
Wówczas Biuro Odbudowy w Radzyniu
wystąpiło do Głównej Komisji Rozdziału
Drzewa z wnioskiem o zbadanie, które
z lasów okolicznych i w jakiej ilości do
starczyłby mogły potrzebnego budulca.
Po ukończeniu badania w dniu 24 grud
nia 1919 r. wystąpiono z wnioskiem o re
kwizycję drzewa do Głównej Komisji
Rozdziału Drzewa w Warszawie, skąd
jeszcze decyzja ni'3 nadeszła. Wydawa
nie zaś asygnacji na 'budulec nastąpić mo
że dopiero po dokonaniu rekwizycji, ogło
szonej w „Monitorze Polskim", oraz po
uprzedniem zbadaniu prawdziwości zło
żonych deklaracji. Wydawanie bowiem
asygnacji na materjal budowlany Już dziś
naraziłby tylko każdego posiadacza asy
gnacji na ewentualne koszta i daremny
trud. gdyby właściciel, nie mając wiado
mości o dokonanej w jego lasach rekwi
zycji, odmówił mu wydania drzewa mimo
'asygnacji.
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twierdza odbiór deklaracji! radiotelegra
ficznej rządu Republiki Rosyjskiej Sowie
tów z dnia 29 siyczn a 1920 roku. Dekla
racja będzie rozpoznana, i odpowiedź rzą
dowi rosyjskiemu
sowietów
zostanie
udzielona.
St. Patek,
minister spraw zagranicznych44.
— Bolszewicy przekonani są, że
Polska weźmie ich propozycje pod uwa
gę. Gazety bolszewickie twierdza jedno
ro d n ie , że rząd sowietów jest przekona
ny, iż Polska weźmie pokojową notę bol
szewicką pod rozwagę, a to z następujących przyczyn:
1) Rząd polski nie zechce dłużej pro
wadzić wojny, która niesie za sobą złe
skutki dlla ludności polskiej i niszczy kraj.
2) Państwa koalicyjne wycofały się
z czynnej" akcji przeciw Rosji sowieckiej,
a Jmdenićz, Kołczalk i Denikin zostali po
konani.
3) W razie rozpoczęcia rokowań po
kojowych mógłby sie rozpocząć handel
wymienny pomiędzy _ Polską i Rosją,
z którego Polska odniosłaby znaczne ko
rzyści.
4) Setki tysięcy ludzi z frontu wróci
do pracy i odbudowy kraju.
5) Polska powinna wiedzieć, że Anglja będzie robiła wspaniałe interesy, po
pierając obie strony walczące przez do
starczanie im róiżnych artykułów.
= Koncentracja czyli zbieranie wojsk
bolszewickich na granicy Polski 1 Ruraunji. Kopenhaga, 5 lutego. Na zapyta
nie przedstawiciela jednej z gazet angiel
skich. czy prawdą jest, że na granicy Pol
ski i Rumunji gromadzą się znaczne siły,
bolszewickie., oświadczył delegat bolsze
wicki Litwinow, że istotnie przeprowa
dzone są zarządzenia wojskowe, mimo te
go jednak. Rosja sowiecka dąży do zawar
cia pokoju i zdemobilizowania, czyli roz
puszczenia wojsk, aby naród rosyjski
mógł rozpocząć pracę pok,ojową.
Z F R O N T Ó W B O JO W Y C H .
= Ustępowanie Anglików przed bol
FRONT LITE W SK O-BIA ŁO RU SKI: szewikami. Paryż, 9 hi tego. Gazety fra n
cuskie piszą, że wszystkie państwa, są
Po pokonaniu i rozbiciu oddziałółw bol
siadujące z bolszewikami, musza poznać
szewickich. wojska naszśyi łotewskie sta tę politykę, jaką Anglicy prowadzą
nęły na linji rzeki Siniudiy, jeziora Os- wobec bolszewików. Polityka ta polega
weja, Kuchanowicz a Orysy. Oddział
obecnie na ciągłych ustępstwach dla bol
grupy gen. Lasockiego śmiałym napa szewików.
dem na wschód od Lepla rozbił stojący
= Angielscy oficerowie reorganizu
tam pułk jbolszewioki, biorąc kilkudzie
ją. czyli doprowadzaia do porządku re
sięciu jeńców. Na reszcie frontu spokój.
sztki 'armji Deiiiklna. Bukareszt (stolica
FRONT W O ŁY Ń SK I: Prócz oży Rumunji), 9 lutego. Resztki armji Deniwionej działalności oddziałów wyw ia kina zreorganizowały się pod konrend^
dowczych, akcji bojowe! nie było.
angielskich oficerów, którzy obsadzili
ZA JM O W A N IE 2fcM PRZYZNANYCH
wszystkie ważniejsze stanowiska*.
PO LSCE.
UW AGA. W ;ładywostok jest to duże
Wojslka nasze doszły do morza. Za miasto portowe na Syberji. Stamtąd jiuż
jęto polskie miasto nadmorskie, czyli port
bardzo blisko do Japonji.
— iPuck. Z W arszawy na tą uroczyć
— I Japończykom nie chce sle dal
stość odjechał specjalny pociąg z mini szej wojny. Londyn, 9 lutego. Opozycja,
strami i posłami.
czyli przeciwnicy rządu w Sejmie japoń
= Co rząd polski odpowiedział na skim, nie życzą sobie, by wojska japoń
no/ę sowiecka, ożyli na bolszewicki tele skie okupowały, czyli zajmowały Wscho
gram. zawierający propozycje pokojowa. dnią Syberję. Powołują się oni na to, że
Jak wiadomo, rząd bolszewicki przed kil i Czesi wycofali swoje wojska z Syberji,
ku dniami zwrócił się ponownie za pomo więc po co oni. Japończycy, mają się sarni
cą telegrafu bez drutu z propozycją za za wszystkich bić.
warcia pokoju. Telegram ten był przed1
= Władywos/ok w rękach bolszewi
miotem bardzo dokładnych rozważań ca ków. , Konsulowie obcych państw bronią
łego rządu, oraz Sejmowe} Komisji Spraw życia i mienia swoich obywateli. Londyn,
Zagranicznych i wskutek czego minister 9 lutego. Z Waszyngtonu (z Ameryki)
Spraw Zagranicznych p. Patek wysłał do nadeszła wiadomość, że rewolucjoniści
rządu bolszewickiego telegraficzna odpob zajęli Władywostok.
wiedź następującej treści:
Konsulowie obcych’ państw we Wtai
dywostoku przedsięwzięli środki celem
„Pan Czyczerin, komisarz do spraw
zagranicznych. Moskwa.
ochrony życia i mienia obywateli swoich
Rząd Rzeczypospolitej Polskie! po krajów,

Momoicl teMczne.
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~ sclsly sojusz Polski z Estonia, Fin= Wojska ang/elskie są jjuż w Ma
hnam l Łotwa. Doniesie wynik/ konfe
zowszu Pruskim. Gdańsk, 9 lutego.
rencji w Hels/ngforsie w Finlandii Lon Oczyszczanie z wojsk niemieckich drugiej
dyn. 10 lutego, W yniki konferencji, czyli
strefy wschodnio-pruskiego obszaru ple
narady państw nadbałtyckich, są znacz biscytowego z miastami: Margrabowem,
nie większe, aniżeli się tego spodziewano.
Olsztynem i Dąbrównem zostało ukoń
Oprócz okazania silnej woli połącze czone. Do Iławy przybył pierwszy trans
nia się w celu ochrony swojej niezawisło port wojsk angielskich w sile jednego ba
ści Estonia. Finlandia, Łotwa i Polska taliom.!. Batalion ten odejdzie do Olsztyna.
ogłosiły swój niewzruszony zamiar prze
= Jak wojska n/etn/eckie opuszczam
strzegania zasady samookreślenia, to jest, Oórfiiy Śląsk. Sosnowiec, 9 lutego. Gaze
że każdy człowiek'sam swobodnie określi
ty niemieckie zamieszczają liczne opisy
do jakiego narodu i do jakiego państwa
tego,, co rię działo przy wymarszu wojsk
chce należeć.
niecniedkich z miejscowości górnośląskich.
Owe cztery państwa zgodziły się na Z Katowic wyniosły się oddziały niemiec
podjęcie wspólnej obrony na wypadek ata kie w nocy z soboty na niedzielę. Niemcy
ku przez republikę sowietów, czyli Rosję
urządzili demonstrację i obrzucili wojsko
bolszewicką.
kwiatami. To samo odbywało się w in
Drugi punkt porozumienia posiada nych miejscowościach.
niesłychaną wagę. Wymienione cztery
Sosnowiec, 9 lutego. Bardzo przykre
państwa postanawiają załatwiać pomię zajście miało miejsce przed kilkoma dnia
dzy sobą samem i wszelkie nieporozumie mi w Katowicach. Pewien niemiecki agi
nia drogą polubowną.
tator plebiscytowy, przebrany za robotni
— Konferencja litewsko » łotewska. ka, napadł na ulicy na angielskiego ofice
Ryga. 10 lutego, Konferencja litewsko- ra i czynnie go znieważył. Fakt ten jest
łotewską z udziałem delegatów polskich nowym dowodem terom szerzonego przez
w Milawie nie data wyników. Łotwa żą  Niemców.
da przyznania jer granic byłej gubernji
Kurlandzikiej. Litwini nie chcą się na to
NADUŻYCIA U RZĘD Ó W .
zgodzić.
Do wiadomości p. Ministra Spraw
= Koalicja zażądała wydania 800 wy- W ew nętrzny cli podajemy, że kapral poli
bi/nych Niemców. Przedstawiciel Nie cji państwowej w Żółkiewce, pow. Kramiec baron Lersner opuszcza z tego po
snosltawskiego
Franciszek
IKulczyoki
wodu Paryż. Paryż, 9 lutego. Baron
(obecnie przeniesiony do miasteczka Tu
Lersner zwrócił francuskiemu prezyden
robin) pozwalał sobie na przeszkadzanie
towi ministrów Millerandowi wręczoną
w ro'zsprzed'aży
„Gazety
Ludowej",
mu w dniu wczorajszym listę 800 osób, 1
wmawiając w miejscowego sprzedawcę
winnych wykroczeń podczas wojny, do p. Józefa Wronę, że „Gazeta Ludowa"
dając przytom. że zrzeka się pełnienia
jest pismem przeciwpaństwowein i ze
obowiązków naczelnika delegacji niemiec
niedługo będzie przez rząd zamknięta.
kiej i wyjeżdża do Berlina.
Ciekawi naprawdę jesteśmy, kiedy na
— Koalicja zażąda ponownre wyda reszcie nasza policja zostanie oczyszczo
nia W/lhelina OsicJniego. .Tak sobie Czy na z podobnych głupców.
telnicy zapewne przypominają. Koalicja
zażądała od Holandii'wydania byłego ce
Niczem są inne niedołęstwa urzędów
sarza Wilhelma. Holandia odmówiła, ro wobec ogromnego szczura - gazeciarza,
zumie się, że nie w miłości dla Wilhelma, który wychował się na poczcie w -Lubar
a dlatego, że obowiązuje tam prawo „Azy towie i takiegoż samego w urzędzie gmi
lu", to j est, że każdy prześladowany ny Wielkie (widocznie .są to bracia).
w swei ojczyźnie przestępca polityczny,
Oba te Szczury pracują wspólnie: po
może tam szukać schronienia. Otóż Ho żerając całe tu|iny gazet — „Ludowej*'.
landia uważa Wilhelma za przestępcę po „W yzwolenia" i .innych .pism ludowych
litycznego, jest jednak w błędzie, gdyż
z wyjątkiem piśmideł endeckich.
jest on właściwie przestępcą kryminal
A dla czego nie pożerają gazet ende
nym,
mordercą,
który
spowodował
ckich? Bo zwykle Minister poczt i tele
śmierć milionów ludzi. Rządy Koalicji
grafów', ciągnie drogą endecką, więc
zwróciły się do Holandii po raz drugi
i szczury chcą mu się przynochlebić.,
i oto. co w tej sprawie przynoszą nam te
A czas byłby największy, ażeby tym
legramy:
szczurom kres położyć. W ięc jeżeli nic
Paryż. 9 lutego. Rada ambasadorów stać skarb Polski i pana ministra na zakur
obradowała nad projektem noty, czyli pi pienie ogromnego kota, mógłby go przy
sma, stanowiącego odpowiedź na ostatni najmniej wydzierżawić na jeden miesiąc,
komunikat Hoiandji w sprawie wydania ażeby złowił owych szczurów - gazecia
byłego cesarza Wilhelma. Przed wysła rzy. Spodziewam się, że taki kot podjąłby
niem rządowi holenderskiemu, nota będzie się złapać owych szczurów za jeden ty
przedłożona do zatwierdzenia naczelni siąc marek. Nie bardzo drogo — pra
ków rządów.
w da? .
Michał Kobus.
.T riu
— Co rob/ć obiecują Niemcy / jak się auv«.r . - n w c a f f i tu m - m u - v -wWMftjnOTmirarn
rrttamt>rrxeutr3eK?r\’ >r"m*rr £ -">.'w.x-rvanrcM*.-\v-z*vn
poc/e?zają. Berlin, 9 lutego. W tutejszych
gazetach pojawiają się artykuły, w któ W ESE LE W DOM U PO SŁA W ITOSA.
rych Niemcy pocieszają, że jest możliwe
W sobotę d. 31 stycznia odbył się
bardzo silne natarcie bolszewików na w Wierzchosławicach ślub córki posła
Polskę, które Polskę zniszczy, ogromnie Witosa z p. Stawarzem, gospodarzem
osłabi Anglię i Niemcofn znów przypad z sąsiedniej wsi. Na ślub zjechało się
nie ta rola, jaką tu u nas mieli przed woj1- około 30 posłów. Był Minister Rolnictwa
na. to 'jest znów zaczną Polską rzcfdzić.
p. Bardel, Generalny Delegat Rządu na
Uwaga redakcji. Można się śmiać
Małopolskę p. Gałecki i wiele innych osób.
* tych wywodów, ale lekceważyć ich so ślub ten był obrazem odradzającej się no
bie nie wolno, bo widać, że Niemcom
wej Polski, gdzie obok chłopów ze wsi za
Niepodległość Polski stoi kością w gardle siedli przy stole najwyżsi dygnitarze pań
i oni wszystkich sil będs dokładali, żeby stwowi.
(tam szkodzić
Szczęść Boże młode! parze!
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N O W E PISM O LU DO W E.
Leży przed nami Nr. 1 nowego ty
godniowego pisma ludowego pod tytułem
„Ludowiec". Numer przedstawia się bar
dzo ładnie i zawiera dużo bardzo cieka
wych rzeczy, Między innemi jest odezwa
34 posłów z dawnej grupy „Wyzwolenia".
wr której wyjaśniają oni. dlaczego pozo
stali we wspólnym klubie. Jest ślicznie
napisalny artykuł posila Jana Dębskiego
(z Chełma) pod tytułem „O jedność ru
chu ludowego" i wiele innych pouczają
cych rzeczy. Naczelnym redaktorem jest
poseł ziemi Chełmskiej Jan Dębski. Re
dakcja i Administracja mieści się w W a r
szawie, ul. Krakowskie Przedmieście
Nr, 4. Prenumerata wynosi kwartalnie
M. 10.

NOW E PRZEPISY PO C ZT O W E.
Z dniem 1 lutego została wprowadzo
na na wszystkich polskich pocztach wa
luta markowa, io jest, żę obecnie i w daw
nej okupacji austriackiej i w dawnej Ga
licji znaczki, czyli marki pocztowe głoszą
już na fenigi. Przekazów w koronach
wysyłać nie wolno, tylko w markach pol
skich. Jeżeli ktoś chce wysłać korony
naprzykład1 z Lublina do Radomia, to już
przekazem tego zrobić nie może, a tylko
listem pieniężnym, tak jak to dotychczas
robiło się z przesyłaniem koron do dawnef okupacji niemieckiej. Do Warszawy
zaś teraz już można ze wszystkich poczt
wysyłać pieniądze przekazami w mar
kach polskich, czyli, że nasi Czytelnicy
mogą już obecnie czy to w dawnej okupacji austriackiej; czy to w dawnej Ga
licji. na pierwszej lepszej poczcie kupić
zwykły pocztowy przekaz i przesłać mar
ki do Warszawy. Nie znaczy to jednak,
by korony straciły swą wartość; będą one
i nadal przyjmowane na poczcie i we
wszystkich urzędach po 70 fenigów, czyli
jeżeli ktoś będzie Chciał przesłać do „Ga
zety Lud!owej“ 10 marek za kwartalną
prenumeratę, to będzie to mógł wpłacić
na poczcie albo markami polskiemi, lub
■też koronami, obliczając po 70 fenigów, to
jest za 10 marek — 14 koron 30 halerzy,
ale na przekazie pocztowym musi być
wypisane „10 marek", a nie „14 koron 30
halerzy".

najprostszy sposfiB pszisyclu $16

gośćca, reumatyzmu, nerwobólu, postracłu, pod*
gry 1 bdll pr*y zapaleniach, hlszpańce i t. d„ jes
przykładanie R h e u m o n u . Sposób użycia podań)
w każdej aptece i skiadzie aptecznym przy na
byciu KSiewiwosnu.
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wszystką roję, która jesienią roku ubie
głego była pod okopowcmi, a więc ziem
niakami i burakami, zaraz z wiosna wyorzs napłask. Rolę wyoraną już w za
gony, należy wiosna zorać napłask w ten
sposób: zagony rozorać na rozgoń, od
rzucając boczne skiby w dawne bruzdy,
potem idalej orać na obie strony tv!c skib.
aby została tylko iedna nietknięta,
jest
ta, która przedem była grzbietem zagona.
Po zbronowaniu roli otrzymamy ja
gładka jak stół.
,
Sposób ten został wypróbowany
i zwłaszcza pod okopowe śmiało można
go stosować.
Gdy rola wilgotna, to w kierunku
mniejszego spadku zrobić przegony. Pa
miętajmy jeszcze, że w- zagony orze ten,
kto nie zdaje sobie sprawy z tego. że sam
sobie krzywdę robi.
Wasz stary.

Prosimy wszystkich naszych Czytel
ników, by opłatę nadsyłali tylko na Jedten
kwarta} z góry, a nie tak, jak dotychczas
często się zdarzało, że po większe] części
nadsyłano odraza za pół roku lub nawei
zawczasu za cały rok, gdyż pracownicy
drukarscy znów zażądali 50 procent pod
wyżki i nic wiadomo, czy po pewnym
czasie cena wszystkich gazet znów nie
będzie musiała być podniesiona.

Nie tak to dawno, bo kilkanaście lat
temu, jak .prawie wszyscy gospodarze
wykonywali orkę w zagony. Nie będę
tu przytacza! wszystkich przyczyn, dla
których tak, a nie inaczej orano. Ot poprostu utąrio się przekonanie, że orka
w zagony, to orka chłopska. Nie chłop
ska ci była ta orka, lecz partacką! Ora
no po żniwach w tak zwane ,,rożyny“,
a wiosną w głębsze lub płytsze zagony.
Dobre są kiełbasy z mięsa, ale kiełbasy
Nadsyłajcie niezwłocznie opla- ;
wyorane w polu, nie tylko, że nie dawały
tę za bieżący kwartał, gdyś
żadnych korzyści, lecz powodowały
zmniejszanie plonów. Orkę wykonywano
inaczej „Gazeta*4będzie wstrzy
prędko, ale za to nie zorano całej roli, nie
wynawożono równomiernie, nie obsiano
mana,
całej powierzchni, a przy tern wysuszano
zbytnio rolę. Ano każda praca wykona
na nagle, to po djable — mówi przysło
wie. Gospodarze ci, co to z głową cho
W celu nabycia wyborowych DRZE
dzą/po roli. już daw'no przęśli na orkę
W
EK
O W O C O W Y C H , NASION. NA
płaską. Nawet pól mokrych nie wyoruja
ŻYW IEN IE KUR.
RZĘDZI
OGRODNICZYCH
radzimy
w zagony, zdając sobie sprawę, że to spo
sób gorszy, od orki na płask z dodaniem
.zwrócić się do najstarszych i najwię
Najlepiej niosą się kury w pierw
przegonów, a gdzie potrzeba lepiej osu
kszych Zakładów Ogrodniczych C. UL
szyć rolę, to robią to za pomocą d r e  szym i drugim roku życia. W trzecim
RICH,
istniejących od roku 1805. w, W ar
roku życia kury wybrakować.
nowania.
szawie przy ul. Ceglanej 11.
V V- '
Kury żywić tak: Na 10 sztuk dawać
Niestety jest jaszcze sporo takich go
V\ ' ) ' 1
spodarzy, co to nie wiedząc dlaczego, należy ziemniaków 1 i pół funta, otrąb
1 funt. Wieczorem dać ziarna, ziarna np.
■orzą w zagony. Jeżeli który z naszych
Czytelników stosuje u siebie taki sposób, owsa, jęczmienia i t. p. około pół funta.
Pokarm dawać dwa razy dziennie.
KALENDARZYK.
to niechże nie daj-er dłużej gorszącego
Kurom
nośnym, dawać dwa lub wiece}
przykładu sąsiadowi, lecz przystąpi do
Miesiąc luty ma w tym roku'dni 29.
tUMKWKSJWwauni-'' <
orki na płask. Że w1zagony orał „dziad razy na tydzień trochę maki z kości mie
Święta Kościoła
i pradziad", to nie dowód, że wnuk jego lonych, lub tłuczonej na miałko kredy.
Dnia
RzymskoKatolickiego
lub prawnuk ma właśnie w ten sposób
B.
15 Niedz.
Zapustna. Faustyna
orać. Świat idzie naprzód. Nauka po
16 Ponied.
Juljanny p. m. i Juljana
parta doświadczeniem daje nam coraz
17 Wtorek
Patrycjusza b. w., Donata
DBAĆ O UPRZĄŻ.
więcej nowych sposobów, które stosować 1
18 Środa
t Popielec. Symeona b. m.
19 Czwar.
Konrada m, Mausweta
musimy.
Uprząż obecnie jest bardzo droga1
.
20 Piątek
Nie trzeba się dziwić, jeżeli powiem,
Należy więc dbać o tg. jaka się ma w go
21 Sobota
Maksymlli •ma B., Feli ksa.
że za lat 25 albo 50 uprawiać będą rolę spodarstwie. Części skórzane powinny
Przybyło
Długość
Wschód
Zachód
zupełnie inaczej aniżeli my. To co dziś być zawsze miękie. W tym celu należy
dnia
i dnia
| słońca
słońca
jest dobre, jest wzorem do dalszego udo ją smarować szmalcem i tranem w rów
Jl5l g. 9 m.49 |g. 2 m. 15 | g. 7 m. 20 g. 5 m. 9
skonalenia;. Gdyby było inaczej, to świat nych ilościach. Smarowanie powtarzać 820! .. 10 . 9 l , . 2 35 I
ion*cflU9UBaJtr»M
P«t. * 7 ., 10 „ 5 „ 19
by sie cofał, a nie szedł naprzód. Kto
co trzy miesiące.
orał do tej pory w zagony, to niechaj
Boruń.
Dnia, 19 lutego przypada ą ó w księżyca.

Odpowiedz! od Redakcji.
P. 8tanlslaw Szubiński w Wlęokowia. List doręczyliśmy Sekretarzowi
Zarządu Głównego P. S. L. .Piast*.
2e swej strony dodajemy, że ob. Ko
zioł, był przez Stronnictwo upoważ
niony do zakładania kół, lecz wkrót
ce po bytności u Was został bez
prawnie aresztowany przez policją
i przetrzymany z górą miesiąc w wię
zieniu, wskutek czego nie mógł na
desłać swych sprawozdań.
P. Stanisław Dyoniziak w Młodawlnle Górnym. W Zapolicach powsta
je stowarzyszania rolniczo-handlowe,
to jest spółka. Załoiyaiele chcą, by
mogła starczyć na jakie 3 gminy.
Na)*rięc«j zajmuje się tą sprawą
Stanisław Bąkowski ze Strońska, po
rozumcie się więc z nim. „Gazetę*
będiiemy Wam wysyłali. Pieniądze
m o iic ie nam nadesłać przekazem
pocztowym, który Wam w •.G a z e 
cie* nadeślemy. Kalendarz możecie
nabyć w kancelarji u wójta.

danych należy uważać tylko tych Po
laków, którzy mieszkają na tych
ziemiach, które zostały przy Prusach,
Nawet tych którzy zamieszkują ziemie,
gdzie sie ma odbyć plebiscyt, za
pruskich poddanych nie można te
raz uważać. Jeżeli zaś Wy lub oj
ciec Wasz pochodzicie z miejsco
wości, które już teraz do Polski na
leżą, to nie jesteście żadnymi prus
kimi poddanymi i macic te same
prawa, co 1 inni Polacy. Jeżeli zaś
pochodzicie ze Slązka, albo z Mazu
rów, gdzie się ma odbyć plebiscyt
l stamtąd brąliście przed wojną pasz
port, to należy napisać podanie do
Ministra Spraw Wewnętrznych, że
chcecie, by już teraz przyznano Wam
obywatelstwo polskie i podanie to
przyślijcie do naa do redakcji. Jeie li zaś ojciec Wasz i Wy braliście
paszport rosyjski z gminy i wyjeż
dżaliście tylko na robotę do Prus,
to nie jesteście żadnym pruskim
poddanym, tylko polskim. Na ka
lendarz wraz z przesyłką należy na
desłać S marek.

tych 2 lat odczuwali skutki wojny.
Ale już wtedy pisaliśmy, że należy
zacisnąć zęby i przetrwać,, bo tylko
będzie prawdziwym zwycięzcą, kto
potrafi przezwyciężyć te wszystkie
trudności, jakie teraz się piętrzą. Na
pociechę Wam powiem, że w in
nych krajach nie tylko nie jest le
piej, ale znacznie gorzej. List Wasz
ze skargami na nieporządki z kon
cesjami r,a sól i cukier doręczymy
posłowi Kucharczakowi. Zalegle pie
niądze za .Gazetę* jaknajprędzej
nadeślijcle> bo i nam też bieda.

P. Jan WIII<ola8 kl w Czoohowio.
Wieś Waszą dawno znamy, juko za- j
mieszkałą przez ludzi świadomych,
P. Piotr Szczepaniak w Komblcszczerych ludowców i sprawia nam iioRch. Nio o rozsprzedaży ziemi na
to szczerą radość, ie tak otwarcie Kresach przez rząd nie wiemy. Wi
stajecie w jej obronie. Wysłani docznie muszą tam parcelować pry
przoz Was w d. 21 stycznia 20 koror matnie jakiś większy folwark.
otrzymaliśmy, lecz jest to należność
za ubiegłe półrocze, za bieżący
P. Jan Szcz8 j)i<Jrkow8 kl w Białkach
kwartał pieniędzy jeszcze nie na : oinych. fSprawę Waszą odesłaliśmy
cl o adwokata do rozpatrzenia.
desłaliście.

P. Hooh Baran w Gierczyoach.
P. Stanisław Kudsłko w Kumowie.
P. P. Jan Staroń I Józef Kapica Macie zupełną raoję — dzieje się Obydwa podania doręczyliśmy p
luljanowie. Nie wiemy, o jakich żle, znacznie gorzej niż rok temu. Ministrowi Rolnictwa. Pieniędry ze
pruskich poddanych
piszecie, bo Ale jeżeli uważnie czytujecie .G a  „Gazetę* dotychczas nie otrzyma
>becnie ogromna część ziem pol- zetę", to sobie przypomnicie, że już liśmy.
iidcb wraca z pod Prusaka z powrozed rokiem pisaliśmy, iż najbliższe
11-m do Polski, wiqc nie są już pru
P. 1. N. w fcomży. Jest przepis
lata będą bardzo ciężkie, że do
skimi poddanymi. Za pruskich pod
piero naprawdę będziemy w ciągu nakazujący opłatę w wy#okości 1 0

r

fenigow od każdego przekazu i listu
wartościowego, tak że oo do tej
sprawy, to ów urzędnik jest W po
rządku. Natomiast nic ma on pra
wa być niegrzecznym i aroganckim
dla publiczności, jjriyi nikomu laski
nie robi. Urzędnik pobiera z kasy
skarbowej wynagrodzenie za to, by
uczwiwie i sumiennie służył społe
czeństwu, Radzimy nejpierw zwró
cić się
do jego bezpośredniego
zwierzchnika,
naczelnika
urzędu
w Łomży, a gdy to me pomoże, na
pisać skargę do Ministerstwa Poczt
i Telegrafów i nadesłać ją na nasze
ręce.

P Piotr Wafok w Dzwonowlcach
Danina została rozłożona na całą
Polskę i wszyscy ją muszą zaplaJest to podatek jednorazowy
<a przyszły rok je; płacić nie bę
dziecie. chyba żeby Sejm ponownie
ją uchwalił. Zażaleniu w tej spra
wie należy wnosić dc. Powiatowego
Jnapektorś Slearbowog'
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LUDOWA
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KAMIENIE SCHODZĄ BEZ BÓLU. =
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P. J. Wrena w Żółkiewce. Nau
czycieli ludowych jest obecnie wielki
brak, gdyż porzucają oni fach nau
czycielski jako licho płatny i prze
chodzą na inne urzędy oraz często
biorą się do handlu, bo im ,to w ię
cej zysku przynosi. Znamy takie
gminy, gdzie połowa szkół z braku
nauczycieli stoi bezczynnie. Zwróć
cie się jednak do inspektora szkol
nego w Krasnymstawie, by Wam det
chociaż jakąś zastępczynię na czas
choroby waszej nauczycielki W spra
wie patentu na sprzedaż gazet nale
ży sie zwrócić do Inspektora Skar
bowego w Krasnymstawie o patent
bezpłatny

U S U W A

CHOLeKiNAZA l.ifij

ATAKI W ZUPEŁNOŚCI USTAJAi

y

(początkowe). Ból w bokach i dołku podsercowym (gdzie schodzą się żebra). PobolewaW M J CU W
nia w wątrobie. Skłonność do obstrukcji. Uryna ciemna i mętna lub też bezbarwna jak
woda Język obłożony.
Gorvcz i kwas w ustach.
Odbijanie gazami.
Wzdęcia 1 burczenie w kiszkach.
Bóle i zawroty głowy.
i o
tt
(podczas ataków). W dołku i wątrobie silny ból, który się rozchodzi
Silne podenerwowanie. v / U J d W y
l<u 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.

Bliższych informacji udziela: Aptekarz-fizjolog H . N I E M O J E W S K I ,

N o w y Ś w ia t

16, .111. 27.

K to chce p rac o w ać w K o ła c h M ło d z ie ż y W ie js k ie j niech p rz e c z y ta b r o s z u r k ą

9, J a k

z o r g a n i z o w a ć K o t®
„ D R U Ż Y N Ę “

ce na 1 m a rk a ,
oraz
z a p r e n u m e r u je
„ W A SI S Z A W A,
K O P E N I K f l

Na

30

Z W I Ą Z E K

M A T E R JA Ł Y B U D O W LA N E
z piasku I cementu są trwale I tanie.
Udoskonalone maszyny do wyrobów cementowych:
. d a c h ó w k i, c e g ły , p u s t a k ó w , r u r ,
c e m b ro w E n i t. d. posiada na składzie
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 Nł 7.

K O N O P IE i L E N
Ninlejszem zawiadamiamy wszystkich interesowanych, że nasza fabryka pod

TKALNIA MECHANICZNA „DZWON" K S Ł ^ S S

w P r z e m y S iu , u lic a J a n a D e k e f t a G i 5a
ostała odrestaurowana i przyjmuje tak jak przed wojną wszelkie surowce
tkackie do przeróbki na płótno lniane, konopne i wszelkiego rodzaju cajgi.
Na żąbanie wysyłamy prospekt i pródki.

„KURJER LWOWSKI”
11
ri a r I umu/cEsi^ redagowany jest obecnie przez posła
I j M l I j C l LWUW5KI
J a n a D ą b s k ie g o .
j f j l f i n f I UMU|/ęJfi*ł drukuje artykuły najwybitniejszych pof ISVUIJ Cl L v u Woi\l
lityków, uczonych i pisarz y.
V ,,r j pr I urmi/oUj
przynosi najobfitsze 1 najświeższe wiaIjM ISJO l LtrUWdEll)} domości ze Sejmu w Warszawie.
„ K u r j e 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 stamtąd najnowsze i naj
ciekawsze wiadomości.
„ K u r j e r L w o w s k i11 porusza wszystkie sprawy, które lud ob
chodzą, piętnuje nadużycia, gorliwie zajmuje się sprawą
nauczycielstwa, i wszystkich tych, którym należy się opieka.

Prenumeratę na „ K u r je r L w o w s k i11 i po numery
pisze się pod adresem:

okazowe

Administracja „Kurjera Lwowskiego4* Lwów, Oborążczyzny 26.
Artykuły i korespondencje posyła się pod adresem

Redakcja „Kurjera Lwowskiego" Lwów, Ossolińskich 15.
Zgłaszającym się po numery okazowe posyłać będzie się
.Kurjer 0 przez parę dni bezpłatnie.
PRENUMERATA: miesięcznie z przesyłką w Polsce 15.— k o r o n
lub m a re k , w innych państwach 17.50 k o r o n lub m a r e k . Za
zmianę adresu dopłaca się 60 ( h a l) fen.
Cena pojedynczego' numeru iia całym obszarze Polski 6 0 (h.) fe n .

W i e js k ie j.

I E Ż Y

W I E J S K E 1 11.

CENTRALAMBZIELCZIH STWMIZEff
B O IM M IM M ,
w W a rsza w ie, T am ka Ns l, Adres dla tiapBSZ „S TO R O L“ 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 handlowo-komisowe przemysłowców i rol
ników w zakresie artykułów przemysłu i rolnictwa.
bk’jpia 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
uych.

o kulista
Każdy ludowiec, każdy chłop, każdy kto sprawie ludowej
5 w
sprzyja powinien Jczytać pisma s.jżące sprawie ludowej.
3 p|
Jedynem codziennem pismem, które od początku służy sprawie
ludowej, jest

fi Ł O

organ
Z im. M ło d zie ży

Dr.(ST.KACZKOWSKI

Ib. s t i i f s s y O r d . KBinE&ti O c z n e j W a r s z . ŁUn, powrócił.—Przyjmuje na
ctaiy pobyt dla loczonia i operacji ocznych. W a r s z a w a , S m o ln a
53.

Każdy, który sprzyja sprawie ludowej i interesują siij ru c h e m narodo
wym na Śląsku Cieszyńskim, powinien czytać „Głos Lu
Śląskiego1*.

m t LUDU §L|$KIEGt).'

wychodzi dwa razy w tygodniu i służy sprawie ludowej.

„ G ł o s L u d u Ś l ą s k i e g o 1* przedstawia w najwierniejszem świetle
męczarnie ludu polskiego za linią demarkacyjną, które lud polski
znosi pod okupacją czeską.
„ G ł o s Laidia Ś l ą s k i e g o ” podaje wszystkie gwałty i mordy cze
skie popełniona na ćlązkiej ludności polskiej.
„ G ł o s L u d u Ś lą s k a 3 g a ” przynosi najobfitsze i najświeższa wia
domości z Sejmu w Warszawie.
„ G ł o s L u d u Ś l ą s k i e g o ” podaje najciekawsze wiadomości z po
za granicy
„ Q t o s L u d u Ś l ą s k i e g o ” porusz;; wszystkie sprawy, które lud
obchodzą piętnuje nadużycia, gorliwie zajmuje się sprawą nauczy
cielstwa i wszyśtkich tych, ntórym należy się opieka.
„ G ł o s L u d u ś l ą s k i e g o ” niechaj czyta każdy, kto chcą być do
brze poinformowany o Ślązku Cieszyńskim, o tem, co ten lud myśli,
odczuwa, co robi i jak broni się przeciw Czechom.
„ G ł o s L u d u Ś l ą s k i e g o ” żądajcie \
wkażdej restauracji i kawiar
ni, jeżeli chcecie się dowiedzieć co nowego o Ślązku Cieszyńskim.
Prenumeratę na „ G ł o s L u d a Ś l ą s k i e g o ” i po numery okazowe
pisze się pod adresem:

Administracja

„Głosu Ludu ŚiąskiegO“ Cieszyn, ul. Niemiecka 3.

Prenumerata z przesyłką w Polsce wynosi*2® k o r o n rocznie.
Cena pojedynczego numeru na całym obszarze Polski wynosi 50 h a l.

CENA OGŁOSZEŃ: Za w iersz nonparelowy lub Jego m iejsce: w tekście oraz przed tekstem Mk. 10,— , zwyczajne Mk. 4 .Redaktorzyt 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 i m ie r z J a m p o ls k ł.
Druk W. Piekarniaka i S-ki, Warszawa, Ordynacka 3., Tel. 44-59

Wydawca: Ludowe Towarzystwo Wydawnicze.

