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Dach szlachccKi --- jest io duch py
chy i buty, pogardy i braku serca wobec
ludzi pracy a zwłaszcza" wobec chłopów.
Ten duch odziedziczony po czasach pań
szczyźnianych żyje dotąd ciągle: w salo
nach, urzędach, szkołach, dworach, a na
wet kościołach i plebaniach, jeuncr.i sło
wem wszędzie, udzie sie cc ło wiek styka
z człowiekiem. Nie ma
takiego kąta
w Polsce, gdzieby sie nie błąkał duch
szlachecki.
Dach . szlachecki uważa człowieka
pracy, 'a z w łasze;; a chłopa, za istotę niż
szego rzędu. Tak falc. Niemcy .uważali
Polaków za istoty, ludzkie niższej klasy
— tok posiadacz ’ micha szlacheckiego
uważa'chłopa za niżeżą istotę od siebie.
Stąd owa buta i pycha iż jaką on się od
nosi do całego „chamskiego plemienia", #
które — według lego zdania — jest ule-/
pi one z całkiem ordynarnej gliny, gdy
plemię szlacheckie iest wypalane z najdę
likatniejszej porcelany.
Duch szlachecki jest zabytkiem z cza
sów pańszczyźnianych. Kształtował go
tiiUgowiekowy stosunek szlachcica de
chłopa, stosunek, polegający na poddań
stwie,. dopatrujący się w chłopie jakiegoś
zwierzęcia roboczego pod ludzką posta
cią, z którem „pan“ mógł zrobić wszyst
ko, co mu się podobało. ■
Średniowieczna
ustawodawstwo i
obyczaj ten pańszczyźniany stosunek
uprawniły. Trwał taki stosunek setki lat
aż do zniesienia pańszczyzny, więc żarł
Się on w krew i kości szlacheckiego tłu
mu. że go ani nowe ustawodawstwo, ani
eupełna zmiano stosunków gospodar
czych wykorzenić nie mogą. Duch szla
checki pozostał. A ponieważ pokolenie
szlacheckie ze wsi przeniosło się częścio
wo do miast i zostało urzędnikami, adw o
katami, profesorami, faktorami a czasem
zgoła niebieskimi ptakami („co to nie sie
ją ani orzą, a pnzecież Ojciec niebieski
żywi je“) — więc duch pychy i buty
przeniósł się do miast i zatruł ducha na
szego mieszczaństwa, bo nikt tak miesz
czaństwu nie imponuje jak „pan dziedzic11.
Czy się ktoś zastanowił nad tem, dla
czego obszarnicy i ich przyjaciele z miast
tak śmiertelnie nienawidzą ludowców?
Bo ludowcy wypowiedzieli śmiertelną
walkę duchowi szlacheckiemu, duchowi

pychy i buty, duchowi pogardy dla ludzi
pracy.
Bo ludowcy powiadają każdemu czło
wiekowi:
Każdy obywatel jest równy w pańEiwicS A gdyby ciebie biedny bracie
chłopie czy robotniku tak wykąpano, wy
myto, uczesano, ubrano, wypieszczono :za
młodu, wychowano, tobyś był może pięk
niejszy i mądrzejszy niż ów szlachcic,
którego ty tale .podziwiasz.
To boli ludzi zatrutych duchem szla
checkim, więc diatego ludowcom wypo
wiedzieli walkę na śmierć i życie. Oni
nie chcą, aby masa ludowa wiedziała, że
ona jest równą z nimi. bo wtedy nie bę
dzie u ludu miejsca na potuiność i siużalśtwo.
To, że w' szkole średniej w mieście
na dziecko chłopskie palcami pokazują
wołając „chłop11 — to że w urzędzie m-u1 pokornie stać godzinami potrącany
przez każdego i nie dostanie nigdy do
brego słowa; — to. że w mieście wprzód
.w y jm ą
ostatniego łapsęraka dobrze
tbranego i żyda, gdy najlepszy gospoJarz będzie zawsze ostatni, —- to że po
licjanci gminni liją chłopów po twarzy —
to, że chłopa uważa każdy za przedmiot
do wyzysku — to jest ten duch sz^checki, o którym mowa. To jest trucizna, któ
ra zatruwa życie naszego narodu.
Kiedyż to się skończy? Kiedy izginie
nareszcie ten przeklęty duch szlachecki?
Wtedy, kiedy tyle uczonych synów-chłopskich wejdzie w miejskie' społeczeń
stwo, że zmienią jego sposób myślenia.
(Wtedy, kiedy głupota i pycha szla
checka ustąpi miejsca duchowi demokra
tycznemu, panującemu na zachodzie.
Wtedy, kiedy chłopi zmądrzeją i nie.
dądz.ą się tak poniewierać jak obecnie.
A wreszcie wtedy, kiedy władza po
lityczna tj. Sejm i rząd znajdą się trwale
w rekach solidarnego ludu.
Ale na tem nie koniec!
Także lud musi się wyzbyć pańszczy
źnianych narodów, które w nim jeszcze
.czasami siedizą. Pańszczyźniane narowy
to: potuiność, niepewność siebie, brak po
czucia równości, lęk, bo jaźń, wypieranie
własnego zdania dla chwilowego zysku!
To są nawyczki- bardzo brzydkie i trzeba
je pogubić jak najprędzej. Współczesny

obywatel Polski, który w razie potrzeby'
daje krew i życie z a Ojczyznę, może sobie
pozwolić na to. aby chodzić po świecie
z czołem pogodnern : dumnie , poduit*
sionem.
Najpiękniejszą cnotą współczesną je:
rozum i praca, a kto te cnoty posiad*
ten jest pełnym obywatelem Polski.

Jan DabskS, ,l ■
poseł do Sejmu.
maiwom-smimmnuiKUi:

Ludzie możni, przebiegli, chciwi wła
dzy, która dawała im możność ciągnięcia
miliardowych zysków na rzecz kasty, do
której należeli, nie szczędzili żadnych
ofiar na rzecz tych, którzy ich w tem w ła
daniu utrzymywali.
Miliony ludu. pracującego popadały
w jarzmo takich oligarchów, popadały
w ciężką niewole, nieraz wprost okropną,
®ieda|ącą się opisać.
W zamierzchłej
starożytności kapłani egipscy, surowością
i tajnemi misteriami, praktykowanemi
w religji pogańskiej, utrzymywali cały na
ród egipski W zależności od siebie, tak że
nietyiko lud prosty, ale nawet możni pa
nowie, ba nawet króle, musieli tej kaście
kapłańskiej ulegać.' Inaczej biada temu
śmiałkowi, któryby się odważył P rzem y
sławie ich powadze — ginął, jak twier
dzono. z zemsty bogów.
Z postępem czasu, role się zmieniły
0 tyłe, że możni oligarchowie świeccy
otrząsnęli się z wpływów duchowieństwa,
które uczynili powołnem narzędziem dla
utrzymania się przy władzy.
W Polsce była panująca kasta magnacko-szlaehecka, której ulegał król
1 duchowieństwo, zwłaszcza w tych cza
sach, gdy państwo chyliło się do upadku.
Chłopstwo znosić musiało ciężką niewolę
pańszczyźniana, która wieki trwała.
Panowanie magnatów li szlachty
opierało się na grubej ciemnocie i nie
świadomości rzeszy chłopskiej.
Ale z biegiem czasu znaleźli się ła
dzie dobrej woli. którzy mimo rozlicz
nych prześladowań i kl?*w kościelnych
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niezmordowanie nieśli Ikaganiec oświaty
miedzy lud. I rozruszała się wieś polska,
i poczęła rwać sic do nowego życia.
Między ludźmi, dobrej nowiny zwia
stunami. znaleźli się wybitni działacze
Polskiego Sirunnictwa Ludowego: ś. p.
Karol Lewakówski, Rewakowicz, Bojko
•i -inni'.
Chłopstwo pod ich przewodem w yr
wało sic z szlacheckiego jarzma, wybie
rając do Rad powiatowych, do Sejmu
i parlamentu austriackiego, a w nowo po
wstałej Polsce do Sejmu Ustawodawcze
go swoich przedstawicieli, których zada
niem było i jest bronić praw ludu i przy
śpieszyć całkowite jego wyzwolenie. Po
nieważ w Polsce jest 75% (procent) w ło
ścian. a 25% ludzi innych stanów, dlatego
w tym stosunku chłopi winni, mieć wpływ
na rządy w państwie.
Panowie szlachta i ich obrońcy zdają
sobie dokładnie z tego sprawę, że w ła
dza a z nią i miliardowe dochody z rak
sic im usuwają, postanowili przeto rozbić
jednoczący się stan chłopski. W tym ce
lu w swych gazetach i na zebraniach
oczerniają i zohydzają przewódców ruchu
ludowego.— a większość duchowieństwa
nie szczędzi ich z ambon.
W ten sposób postępując, udało się
im rozbić stan właściański na wiele stron
nictw politycznych, zwalczających się
wzajemnie. Panowie patrząc na tę walkę
chłopską zacierają ręce z-radości i: cieszą
się., że nad1 powaśnionemi jeszcze dłuższy
czas zapaiiuja.
Bracia' chłopi! Czy nam to na zdro
wie wyjdzie, (o sobie sarni dośpiewajcie.
Ja jeśitoic twierdzę, że w jedności ludu
siia narodu. i że razem ■wywalczymy na
leżne nam prawa.
A, Krężel,
poseł ziemi pilznefiśkiej.

Przemówienia posła Jana Babskiego na
kongresie ludowym w Warszawie,
Szanowni Obywatelel
Najważniejszein obecnie zagadnieniem dla Polski
Sest sprawa pokoju lub dalszej wojny
z bolszewikami. Sprawa ta interesuje
przŁdewszystklem lud włościański, bo on
dźwiga na swych barkach główny ciężar
wojny. On daje swych synów do woj
ska, on daje konie i żywność, on będzie
płacić długi, jakie państwo zaciąga na
prowadzenie wojny.
Bolszewicy .zwrócili, się niedawno po
raz trzeci do rządu polskiego z propozy
cją pokojową. Rząd polski potwierdzi!
odbiór noty bolszewickiej, zapowiedział
zbadanie tej propozycji i obiecał dać od
powiedź. Od Sejmu i od ludu polskiego
zależeć będzie, jaką będzie ta odpowiedź.
Czy o dalszą wojnę czy też o pokój.
Bolszewicy są obecnie słabi. Polska
Jest u szczytu sławy i powodzenia. Mamy
‘ najlepsze wojsko na świecie, jedyne woj
sko w Europie, które się chce bić z wro
giem. Moglibyśmy z łatwością dojść do
Kijowa i Moskwy i Petersburga. Ale to
wojny nie skoikzy. Rosja jest ogromem,
którego nasze wojsko nigdy nie opanuje.
Wyprawy na Moskwę kończyły się -zaw
sze katastrofą. Nie ma więc żadnego celu
iść daleko naprzód, bo nie chcemy się roz
praszać i rozciągać naszych kości pc
ogromnej Rosik
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Ponadto stosunek Koalicji do Rosji
zmienił się zupełnie, o ile miesiąc temu
Koalicja pchała nas do wojny z bolszewi
kami, o tyle teraz nawiązała z Ro
sją stosunki handlowe, co niewątpliwie
wzmoże siłę bolszewików.
Angielski
prezydent ministrów Lojd Dżordż jest
za pokojem z bolszewikami, chociaż nie
uznaje ich rządów. Podobnie zachowuje
się Francja.
To wszystko nas zniewala do trak
towania pokojowej noty bolszewickiej po
ważnie i wszczęcia prób zawarcia po
koju.
Na jakich warunkach możemy z bol
szewikami zawrzeć pokój?
Lat temu przeszio sto Rosja znisz
czyła państwo polskie. Obecna wojna,
która przywróciła nam niepodległość,
zniweczyła zbrodnię rozbioru Polski.
Słuszną jest tedy rzeczą, aby Rosja czyli
bolszewicy uznali stan z przed r. 1772 f. j.
stan przed rozbiorem Polski i wycofali
swe wojska aż poza granicę Polski z r.
1772. Na tym ogromnym obszarze mie
szkają nie tylko sami Polacy, ale kilka
innych narodów, jak Ukraińcy, Białoruvni. Łotysze i Litwini. Polska nie chce
ych narodów przykuwać przemccą do
siebie. Każdy podbój i zabór mści się
prędzej czy później. Żywego narodu nie
można połknąć ani zniszczyć. Zbyt wie
le obcego żywiohi, przyłączonego d'o Pol
ski. nie doda jej siły. ale będzie; jej sła
bością. Będzie to dynamit, ciągle rozsa
dzający Polskę.
Polska nie będzie zatem przeszka
dzać, aby narody wyzwolone z pod jarz
ma moskiewskiego, same postanowiły
0 swym losie i wesoły z państwem naszem w takie związki państwowe, jakie
odpowiadać będą obupólnym interesom.
Ale bolszewicy do tego mieszać się nie
mogą, bo to.nie ich sprawa — ale wyłącz
nie nasza, jak my nasz wspólny los urzą
dzimy.
Takie są główne warunki pokoju
z bolszewikami. Jeżeli oni je przyjmą to
będzie pokój,- jeżeli nie — dalsza wojna
będzie nam narzuconą.
Nie pod żadnym przymusem przy
stępuje Polska do rokowań pokojowych.
Polska armja jest dziś potężną, położenie
wojskowe wspaniaiei Ale jeżeli można
drogą pokoju osiągnąć to, co nam do ży 
cia jest potrzebne, to dalsza wojna, dal
szy przelew krwi i podkopywanie nasze
go życi^ gospodarczego byłyby bezce
lowe.
Dlatego jesteśmy za pokojem, ale tyl
ko takim, który nam na długie wieki iziapewni spokój na Wschodzie i możność
pokojowej pracy dla własnego dobra
1 szczęścia. (Długotrwałe oklaski.).

------
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Mi czym o t n M Selm.
Posłowie wszystkich stronnictw ro
botniczych zgłosili w Sejmie wniosek, by
znieść zupełnie wolny handel i wprowa
dzić zupełny sekwestr na wszystko zboże,
jakie gdziekolwiek u rolników się znajdu
je. Już parę tygodni temu na wniosek
Ministra Aprowizacji p. Śliwińskiego zo
stał uchwalony przez Sejm sekwestr na
zboże we wszystkich gospodarstwach po
wyżej 40 morgów. Obecnie w myśl tego
nowego wniosku żądano, by sekwestr ten
rozciągnąć na wszystkich
rolników.
A/niosek ten został odesłany do Komisji
\yrowizacyjnej. gdzie uzyskał większość

glosow za sobą, tylko posłowie ludowcy
głosowali przeciw niemu. Wybrano na
komisji dwóch referentów, czyli sprawo
zdawców do przedstawienia tej sprawy
na pełnym posiedzeniu Sejmu — jeden od
większości komisji, która była za sekwestrem, poseł Bresiński, drugi od mniejszo
ści, która była przeciw sekwestrowi, a za
dalszym wolnym handlem, — poseł W a 
silewski. ludowiec. Przez trzy posiedze
nia wałkowano tę sprawę i śmiało tu po
wiedzieć musimy, że tylko jedni ludowcy
śmiało i odważnie sprawy chłopskiej bro
nili i domagali się, ż;b y zgodnie z ustawą
z d. 29 listopada rząd wprowadził wolny
handel zaraz po ściągnięciu kontyngentu.
Związek Ludowo-Narodowy jak zwykle
tak i obecnie wykiwał chłopów. Poseł
Staniszkis, który w imieniu tego Związku
przemawiał, oświadczył, że będą oni gło
dowali za sekwestrem. Również bardzo
niewyraźne stanowisko zajmowało Naro
dowe Zjednoczenia Ludowe, czyli partja
ks. Blizińskiego i Prezydenta Ministrów
Skulskiego. Polowa posłów z tego klubu
głosowała za sekwestrem, a połowa prze
ciw. Ks. Bliziński i ks. Dziennicki prze
zornie się schowali, żeby nie głosować ani
za, ani przeciw. I nic dziwnego: gdyby
głosowali za sekwestrem — chłopi napewno wypomnieliby im to przy przyszłych
wyborach, jeżeliby zaś 'wypowiedzieli się
przeciw sokwestrowi, to kto wie. czy nie
pogniewałby się. na nich oto ks. arcybis
kup Teodorowicz, który bacznie i księży,
i chłopów w Sejmie pilnuje. Poseł Bo
chenek, chcąc choć biedniejszych gospo
darzy uratować od sekwestr u zgłosił po
prawkę, żeby gospodarstwa do 25 mor
gów od sekwestru zwolnić, czyli żeby
sekwestr rozpoczynał się dopiero od 25
morgów w górry. Nic to nic pomogło,
zwarta _ większość prawicy i lewicy
uchwaliła sekwestr, czyli Zajęcie zboża
u wszystkich nawet najdrobniejszych roników, inaczej mówiąc obrócili w niwecz •
całą poprzednią ustawę aprowizacyjną
z d. 29 listopada. Głosowanie było imien
ne. W jednym z następnych numerów
podamy nazwisika tych posłów, którzy
glosowali za sekwestrem.
Prócz .tego uchwalono wniosek na
gły zgłoszony przez ludowców w sprawie
gwałtów czeskich na Śląsku Cieszyńskim
i stronnego zachowania się Koalicyjnej.
Komisji Plebiscytowej w Cieszynie, oraz
ustawę o dodatkach drożyźnianych dla
wojskowych.'

W sprawie wydawania
drzewa na odbudowę.
Jeszcze rok temu, mianowicie d. 28
lutego 1919 r., uchwalił Sejm ustawę o za
opatrzeniu ludności poszkodowanej przez
wojnę w drzewo na odbudowę, lecz cała
ta ustawa została niestety na papierze, bo
poprzedni ministrowie robót publicznych
dbali o chłopa, jak pies o piąta nogę. Naj
lepszym dowodem tego jest. że prawie
nikt do tego czasu drzewa na odbudowe
nie dostał. Dopiero obecny Minister Ro
bót Publicznych p. Jędrzej! Kedz5or, ludo
wiec, wziął tę sprawy w dzielne swe ręce
i wydal nowe rozporządzenie, nakazują
ce urzędnikom wykonanie tej ustawy
w ten sposób, że najpierw ma być wyda
ne drzewo zniszczonym przez wojnę Stospodarstwom drobnym, następnie na od
budowę szkół, kościołów oraz budynków
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użyteczności publicznej, jak naprzyklad
w zapasie, tak że będzie go mógł wydać
szopy strażackie, domy ludowe i tym po- bez krzywdy dla innych; a następnie-za
takie drzewo trzeba będzie zapłacić go
dpbne.
tówką z miejsca po cenach rządowych.
Drzewo budulcowe, potrzebne _ dla
Artykuł 4. Na cele opałowe wyda
odbudowy, wim.no być zajęte narówni
wać się będzie drzewo w miarę istotnej
w lasach państwowych jak i prywatnych,
w miejscach leżących najbliżej okolic zni potrzeby i istniejących zapasów po ce
nach ustanowionych.
szczonych.
Najważniejsze artykuły tego rozpo
Uwaga Redakcji, Czyli. inaczej m ó
wiąc. przedewszystkiem wydaje się drze
rządzenia są następujące:
Artykuł 1. Dla odbudowy zniszczo wo na odbudowę, a dopiero jeżeli coś nie
potrzebnego zostanie, a opatu będzie brak.
nych przez działania wojenne domów
to wtedy będzie można dostać takiego
mieszkalnych i zabudowań gospodarczych
wraz z potrzebnemi ogrodzeniami wyda drzewa na opał.
Artykuł 5. Wydane drzewo budul
wane będzie drzewo budulcowe w pierw
cowe i opałowe winno być tylko na cele
szym rzędzie gospodarstwom drodbnym,
wyznaczone użyte i nie może być pod od
tudzież na odbudowę szkół, kościołów
i budynków użyteczności publicznej, o ile powiedzialnością karna sprzedane osobom
taka odbudowa bez pomocy państwa nie trzecim, lub użyte na inne cele.
Artykuł 6. Dla. rozdziału drzewa
mogłaby być dokonana.
Artykuł 2. Drzewo budulcowe i opa i nadzoru nad jego użvciem tworzy się
łowe wydawane będzie z lasu w stanie dla byłego zaboru rosyjskiego przy Mini
sterstwie Robót Publicznych w W arsza
okrągłym.
Artykuł 3. Wartość wydanego na ra wie Główną Komisję rozdziału drzewa.
chunek Skarbu Państwa drzewa budulco Taką samą Komisję tworzy się dla byłej
wego nie może w żadnym wypadku prze Galicji przy Generalnym Delegacie R zą
du we Lwowie. W e wszystkich zaś po
kroczyć bezpośredniej, rzeczowej szkody
wiatach — Powiatowe Komisje rozdziału
wojennej w wfsokości ustalonej przez
Komisję utworzona na mocy ustawy z 18 drzewa.
W skład Głównej Komisji dla byłego
lipca 1919 r., lub przez Komisję Szacun
zaboru rosyjskiego wchodzą: i) przed
kową.
stawiciel Ministerstwa Robót Publicznych
O
ile nie nastąpiło jeszcze należyte
ustalenie całkowitej wysokości szkody jako przewodniczący, 2) przedstawiciel
wojennej, ilość przyznanego drzewa nie Ministerstwa Rolnictwa i Dóbr Państwo
może przekroczyć tej ilości, jaką zawie wych, 3) przedstawiciel Ministerstwa
rały zniszczone budynki mieszkalne i go Skarbu.
W skład Głównej Komisji dla obsza
spodarcze.
ru b. Galicji wchodzą:. 1) Generalny De
W każdym razie wartość wydanego
legat Rządu we Lwowie jako przewodni
drzewa po doliczeniu tego wszystkiego,
co poszkodowany według brzmienia art. 5 czący, 2) przedstawiciel Ministerstwa
Robót Publicznych jako zastępęa przewo
powołanej wyżej ustawy z dnia 18 lipca
dniczącego. 3) przedstawiciel Mfnister1919 roku skądkolwiek już otrzymał, nie
może przekroczyć kwoty dwudziestu ty stwa Skarbu.
W skład Powiatowych Komisji wcho
sięcy marek.
dzą’: 1) Starosta (kierownik starostwa)
W razie zgłoszonej prośby o większą
ilość drzewa celem ulepszenia odbudowy, jako przewodniczący. 2) przedstawiciel
Ministerstwa Robót Publicznych (w byłej
można w miarę posiadanych zapasów
oraz stwierdzonej istotnej potrzeby w y Galicji kierownik ekspozytury budowla
dać ilość drzewa większą niż wyżej' prze nej). 3) przedstawiciel Ministerstwa R ol
pisano, jednak za opłatą wartości tej nad nictwa i Dóbr Państwowych (w byłej Ga
wyżki drzewa po cenach przez Rząd usta licji inspektor kasowy), 4) przedstawiciel
Ministerstwa Skarbu (w byłej Galicji
nowionych.
Uwaga Redakcji. Znaczy to, że w ża przedstawiciel administracji skarbowej),
den sposób nie wolno wydać drzewa w ię 5) delegat Powiatowego Związku Komu
cej jak tylko tyle, ile potrzeba do napra nalnego. to znaczy Sejmiku (w byłej G a
wienia szkody. spowodowanej przez woj licji delegat Rady Powiatowej),
Nadto na obszarze byłego zaboru ro
nę. a zarejestrowanej przez te Komisie,
co to zostały w lipcu lub sierpniu 1919 r. syjskiego:
6) przedstawiciel wzajemnych Ubez
w tym celu ustanowione lub też przez Ko
misje Szacunkowe. Jeżeli zaś straty ni3 pieczeń budowli od ognia, oraz tam. gdzie
są zorganizowane w powiecie Stowarzy
były jeszcze zarejestrowane i Ustalone,
to jednak w żadnym razie nie wolno w y szenia Budowlane, to jeszcze i 7) jeden
dać drzewa więcej niż go zawierały zni delegat Powiatowych Stowarzyszeń Bu
szczone budynki jak mieszkalne, tak i go dowlanych.
Artykuł 7. Podanie o przyznanie
spodarcze.
Dalej wobec tego, że wielu ludzi już drzewa wnosić należy do Rady gm/nnej,
dostało od rządu różne zapomogi na od w miastach do magistratu, które po zba
daniu okoliczności
wyszczególnionych
budowę, to wartość tych zapomóg doli
cza się do wartości wydawanego drzewa
w? podaniu przedłożą je z własnym wnio
w ten sposób, żeby to-razem nie prze skiem właściwej Komisji Rozdziału drze
kraczało sumy 20 tysięcy marek. Czyli,
wa do rozpatrzenia. Przeciw decyzji
•jeżeli naprzyklad ktoś już dostał w jakiś Komisji Powiatowych rozdziału drzewa
inny sposób od rządu 12 tysięcy marek niema odwołania.
Uwaga Redakcji. Inaczej mówiąc,
zapomogi, to już w żaden sposób nie wol
no mu wydać drzewa więcej niż za 8 ty opinja, jakiej udzieli Rada Gminna, będzie
sięcy marek, choćby nawet potrzebował miała duży wpływ na to, czy Powiatowa
znacznie więcej do odbudowania się. Je Komisja da drzeWo, czy też nie.
żeli zaś zostanie stwierdzone, że zniszczo
Artykuł 8. Na podstawie decyzji Ko
nemu gospodarzowi koniecznie trzeba misji Powiatowej nastąpi wydanie przy
wydać drzewa więcej niż za 20 tysięcy gnanej ilości drzewa. Otrzymujący drze
marek, to drzewo to może w wyjątko wo jest obowiązany pokwitować z od
wych wypadkach być mu wydane tylko bioru drzewa budulcowego wydanego na
wtedy, jeżeli go rząd będzie miał dużo rachunek skarbu i Dodpisać deklarację.
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(czyli oświadczenie) mocą którego zga
dza się na potrącenie wartości tego drze
wa po cenach przez rząd ustanowionych
wra.z z kosztami obróbki (jeżeli zostanie
drzewo już obrobione ze składu) z przy
padającej mu zapomogi pieniężnej na mo
cy ^ustawy z dnia 18 lipca 1919 r. Należ
ność za wydanie w wyjątkowych wypad
kach drzewa budulcowego w ilości więk
szej ponad 20 tysięcy marek, jakoteż za
drzewo opałowe, odbiorca winien uiścić
gotówką przy wydaniu drzewa.
Z artykułu i i. Drzewo budulcowe,
potrzebne dla celów odbudowy winno być
zajęte w lasach tak państwowych, jak'
i
prywatnych,
a
przedewszystkiem
w miejscach leżących najbl/żej okoiij’
zniszczonych.
Artykuł 12. Ceny drzewa na obsza
rze byłego zaboru rosyjskiego ustanawia
Ministerstwo Rolnictwa i Dóbr Państwo
wych w porozumieniu z Ministerstwem
Robót Publicznych, oraz z Ministerstwem
Skarbu zaś na obszarze byłej Galicji Głó
wna Komisja rozdziału drzewa we Lwo
wie na wniosek Powiatowych Komisji.
Uwaga Redakcji. Czyli, że Powiatowe
Komisje rozdziału drzewa podają do M i
nisterstwa wniosek co do ustanowienia
cen na drzewo na każdy powiat oddzielnie.
Artykuł 33. Celem umożliwienia ob
róbki drzewa w dostatecznej ilości Mini
sterstwo Robót Publicznych może objąć
w swój zarząd zakłady przeróbki drze
wa. których ruchu właściciele zaniechali.
(Czyli nieczynne dotychczas tartaki).
Artykuł 14. Posiadacze drzewa,'mia
nowicie właściciele
lasów,
tartaków
i składów- oraz wszelkiego rodzaju przed
siębiorcy trudniący się wyrębem i sprze
dażą drzewa obowiązani są zgłosić do
Głównej Komisji za pośrednictwem Po
wiatowej Komisji Rozdziału
drzewa,
w terminie przez Główną Komisję ozna
czonym. posiadane zapasy drzewa zaró
wno wyrobionego jak i stojącego na pniu.
Jak widzimy więc, pan Minstcr Kę
dzior uczciwie wziął się do pracy i chce
ponaprawiać wszystkie te błędy i szkody,
jakie poczynili jego poprzednicy na tym
wysokim urzędzie: Chodzi tylko tera,/o to. by panowie urzędnicy, zasiadający
w Powiatowych Komisjach rozdziału
drzewa, sumiennie wywiązali się. ze swe
go zadania, oraz by Rady Gminne, na ręcc których trzeba składać podania o drze
wo, nic zwlekając uczciwie i szczerze wy
dawały opinję do Powiatowej Komisji,
czy rzeczywiście składający podianie po
niósł takie straty, że zasługuje na wyda
nie mu drzewa. Jednak nie wolno zapo
minać o tym, że prócz opinji Rady Gmin
nej, Powiatowa Komisja rozdziału drzewa
musi s:ę przedewszystkiem kierować ipostanowóeniami, zawartemi w artykule 3-im
powyższego^ rozporządzenia to jest ba
czyć na to, jak ocenione zostały tam stra
ty przez Komisje, dawniej w tym celu po
wołane. Zaznaczyć jeszcze należy, że
7^ dniem ogłoszenia powyższych przepi
sów wszystkie dawniejsze przepisy co
do rozdziału drzewa tracą swą siłę.

Si. W.
________________________________________ f
W celu nabycia wyborowych D RZE
W EK O W O C O W Y C H , NASION, NA
RZĘDZI
OGRODOW YCH
radzimy
zwrócić się do najstarszych i najwię
kszych Zakładów Ogrodniczych C. UL
RICH, istniejących od1roku 1805 w W ar
szawie przy ul. Ceglanej U .
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Co mówi nasza arysto
kracja między soba..
Hrabia Pankracy do dziedizica Bonifacego.
Mlój Kochany! Piszę do ciebie ten
list a ręce mi się trzęsą z wśeieKłości
i rozpaczy. Przychodzi do mnie wczo
raj po obiedzie Gucio i przynosi paczkę
starych gazet, rozwija je i powiada do
‘rmie z ironicznym, uśmiechem:
— Czytaj — ot coście wy nawarzyli!
— Cóż to za szmaty? — powiadam
— bo wiesz, że tych gazet nie lubię. Tam
muszą zawsze jakieś świństwo na szlach
tę napisać.
— Przeczytaj tylko — powiada
Gucio.
""""ieram jedną szmatę, patrzę na
zywa się „Gazeta Ludbwa“.
— Czytaj w środku — powiada Gu
cio. — Tam, gdzie jest izakreślone czer
wonym ołówkiem.
Otwierami — wyznam ci; szczerze —
trochę ze strachem tę „Gazetę Ludową11,
bo myślałem, że. tam jest coś wedle tego
drzewa,' które musiałem sprzedać żydom
(boby je chłopi za darmo zabrali). O drze
wie (dzięki Bogu!) aiema nic, ale za to mój
list, pisany niedawno do ciebie, przedru
kowany dosłownie. Aż mnie ciarki prze
szły przez skórę. Czytam dalsze nume
ry, wszystkie nasze listy przedrukowane
dosłownie z rozmaitymi złośliwymi 'do
piskami, Myślałem, że skonam na miej
scu z wściekłości. Skąd ta Redakcja na
sze listy wykradła, widocznie jakiś lokaj
czy kucharka, bo człowiek sam nie wie
jakiego wroga w domu hoduje. Chodzi
łem do adwokata mego radzić się. czyby
tale nie można redaktora zamknąć do ula.
Aż mi się ciepło zrobiło na sercu na samą
myśl o tem, bo by może i ta ludowa szma
ta choć a rok nie wyszła i nie bałamuciła
chłopstwa. Ale adwokat odradził. Po
. wiada: nie trza rozmazywać całej spra
wy, bo redaktorowi i tak nie sąd' nie zro
bi, a skandal stanie się jeszcze głośniejszy.
Może adwokat ma i rację, ale co to
za prawa i sądy mamy, jeżeli takiego dra
ba nie można wsadzić do kryminału.
W każdym razie zamykaj teraz moje listy
na kluciZi, albo pal zaraz, bo listy szlachec
kie to nie jest żadna literatura dla ludu.
Naszą największą silą przez kilka set
lat było to, że chłop nic nie wiedział i nicżern się nie interesował. Orał razem
z swymi bydlętami ziemi,ę. wiedział tyle,
co mu ksiądz z ambony powiedział i na
tem się kończyła jego mądrość. Dlatego
był poczciwy, potulny i bogobojny. I te
raz są jeszcze takie poczciwe kmiotki, co
głośno powiadają: „Co mi tam po czy
taniu i po gazetach! Mój dziad i ojciec
nie umieli czytać a poszli: do nieba, więc
ja się bęz tego czytania obejdę!“ Tacy
chłopi to mnie prawdziwie biorą ;za ser
ce. Gdybym nie miał wstrętu do chłop■sk-iego zapachu, tobym takiego chłopka
uściskał i ucałował.
Dlatego odradzam zawsze chłopom
* zakładanie szkół, czytelń czy kółek, bo
to się pięknie zaczyna, a zawsze się źle
konozy. Jak tylko chłop coś liźnie
ź książki, zaraz nos zadziera do góry, a ty
wiesz, jak ja tego nienawidzę. Znam ta
kich chłopów, co jeszcze zeszłego roku
Jak opętani agitowali: za listą bezpartyjną
® hasłem, .„Bóg i Ojczyzna'* a dziś przeszli
m stronę ludowców. Dlatego nie prze
stanę nigdy powtarzać: „Ostrożnie
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z oświatą!' Ostrożnie z książkami i ga
zetami!“ Najlepiej chłopów zachęcać do
czytania „Bajek11, albo „Senników Egip
skich", bo to im raie zasizkodzi ani na du
szy ani na ciele!
Pamiętaj zawsze o tem, że dla szlach
ty najlepiej jest mieć zawsze do czynie
nia z głupimi chłopami, bo taki chłop za
byle co bęid!zie pracował, wszystko znie
sie, we wszystko uwierzy, przy wybo
rach będzie głosowa? tak, jak mu się każe.
Jedynie na głupocie chłopskiej może
się silnia ugruntować panowanie szlache
ckie w Polsce. Są to stare prawdy,, zna1ne dobrze naszym przodkom, a niestety
przez obecne pokolenie ziemiańskie czę
sto zapomniane.
Całuję ciebie
Twój' Pankracy.
P. S. List ten najlepiej spal, aby się
znowu nie dostał do „Gazety Ludowej".

przeczyta kawał listu, to wymyśla mi, że
bym wziął marki. Mnie już brak było
cierpliwości, prosiłem, żeby mi pozwolo
no, to sam napisze swoje zeznanie, a ka
pral powiada: „Ja ci taka twoja mać po
każę, będziesz ty wiedział, cholero, ty
bolszewiku!“ Ostatecznie zabrałem mar
ki i pojechałem do dbmu. Zamiast tysiąc
dwieście otrzymałem 750 marek. Nie tyl
ko to mnie jednego spotkało, ale wielu już
popadło w ręce policji parczewskiej.
Zwracam się więc, za pomocą „Ga
zety Ludowej1’ do Posłów Ludowych,
a przedewszystkicm do Pana Kowalczu
ka i do Pana Jóźwika, ażeby podnieśli
glos w Sejmie o tym, ażeby policja nie
była przyjmowana z drabów, co rok te
mu nazad, to żydbm drzewo rąbali, a dziś
efree stać na czele porządku publicznego'.
. i Dawidy, 15 stycznia 1920 r.
Piotr FśHpiuk.
Z PO W IA T U PUŁAW SKIEGO.

L I S T Y .
JAK TO C H Ł O P Ó W U NAS TRAKTUJĄ.
A CO P. M INISTER W O JC IE C H W S K I
NA T O?
W
„Gazecie Ludowej11 ’ czytałem
w kilku numerach o nadużyciach policji.
Do tego samego kółka należy zaliczyć
i policję miasteczka Parczew powiatu
Włodawskiegc.
Dnia 13 stycznia r. b. zawiozłem do
Parczewa na sprzedaż karmnika i zgo
dziłem się z handlarzem Franciszkiem Nijgiukiem p$ 150 rubli za pud, w walucie
rosyjskiej, na co otrzymałem zadatku 100
rubli,, a resztę miałem otrzymać po zwa
żeniu karmnika. Gdy karmnik był zwa
żony wspomniany Niziuk powiada mi:
„Niech Pan zaczeka, a ja pójdę po pienią
dze, bo nie mam przy sobie". I oczywiście
po 3 kwadransach wrócił w towarzystwie
dwóch policjantów', trzymając w ręku za
miast 650 rubli; — 650 marek. Muszę za
znaczyć, że w dniu tym kurs był za 100
rubli — 160 marek. Pieniędzy w mar
kach ja przyjąć nie chciałem. Ponieważ
zgodziłem się na ruble, żądałem, by mi
zapłacono rublami, łub markami 240 za
pud, bo tak płacili. Policjant rozkazał
pieniądze rzucić na wóz, a wieprza za
brać. Ja protestuję przeciw temu, do
stałem karabinem w piersi i kopnięcie no
gami. Policjanci wymyślali mię różnemi
obelżywemi słowami, zagnali do urzędu
policyjnego. Myślałem, że w urzędzie
znajdzie się choć jeden poważny czło
wiek, który całą sprawę bezstronnie roz
strzygnie, ale gdzie tam. Dyktowaniem
protokułu zajął się sam kapral, ten co
mnie kopał nogami, sekretarzem jego był
jakiś człowiek stary, który pióra dobrze
nie utrzymał w ręku, z brodą dużą jak
Mojżesz. Co jedną literę napisze, to się
zwraca do kaprala, żeby mu dyktował.
Kapral był zajęty czytaniem listów ro
mansowych i jak warjat śmiał się sam do
siebie. Handlarz Niziuk prędko był zała
twiony. Kapral kazał mu karmnika za
brać, a marki zostawić. Handlarz odcho
dząc powiedział: „Ja tu później przyjdę
do Pana“... t. j. do kaprala. Mnie trzymał
nie mniej jak 2 godziny. Niby pisał na
mnie protokuł, ale nie wiem, czy na jedną
minutę wydrukował jedną literę. Nic mnie
jednak nie pytał, tylko nazwisko r miejsce
zamieszkania. Dyktujący szeptał do ucha
panu sekretarzowi, jak ma pisać, i co

!

Co się tu dzieje ze służba folwarcz
na. to zgroza człowieka obejmuje. Ppoddalali po folwarkach go 15 i 20 Indii
i tak starają się tu robić, żeby ten biedny
człowiek zawsze się poniewierał i nie
mógł znaleźć dachu nad głową. Co bę
dzie dalej, to trudno powiedzieć. Pola
ugorem leżą. W każdym folwarku leży
odłogiem najmniej 3 do 4 włók, a są fol
warki, gdzie 2 lub 3 włóki obsiane, a resz
ta leży ugorem. A pan dziedzic mór*:,
że nie opłaci mu się obsiewać, bo go ro
botnik za drogo kosztuje. Straszą ten
biedny, ciemny naród i doprowadzą do
tego, że ziemia zupełnie będzie nie poobsiewana, a my służba będziemy po -żydkach chodzili wodę nosić i drzewo rąbać.
I wszystko to tylko dlatego, że żądamy
parcelacji sprawiedliwej. A straszą ten '
naród przed .parcelacją, powiadają, że
tylko ten będzie mógł ziemi nabyć, kto
ma 9 lub 10 tysięcy rubli, to jakie 5 mor
gów będzie .mógł kupić. A jeżeli tyle pie
niędzy' nie ma, to niech idzie drzewo do
Moszka rąbać i do posłów, co to obiecy
wali grużki na wierzbie. Tak to prawią,
by tumanić ciemny naród. Trzeba Boga
prosić, żeby to już raz zaczęła się ta parce
lacja i skończyło się to nasze,tułactwO'. Dla
czego tyle ugorów z taka szkodę dla kra
ju bezużytecznie leży, kiedy mybyśmy
to krowami obrobili. Bo może sobie kto
myśli, że krowami nic się nie zrobi, a ja
W am mówię, że na krowach lepiej obro
bię, aniżeli na jednym koniu. Robić trze
ba jaknajprędzej parcelację, a kraj będżie
wzrastał w bogactwo i siłę. Ja wiem je
dno, że jeżeli będzie w kraju wszystko ob
siane, to i na wsi, i w mieście będzie do
brze, bo głodu nie będzie, a do tego po
trzeba, żeby ta przymusowa parcelacja
jaknajprędzej się rozpoczęła. Nie podpi
szę się W am pod tym listem i adresu swego nie podam, bo sam jestem ze służby
folwarcznej., to się boję, bo wiem coby
mię ża to od dziedzica spotkało, a ma
łych dzieci i żony na głód nie chcę ska
zywać.

(M om ofci telegraficzne.
Ą

FR O N T Ó W B O JO W Y C H .

Front Litewsko-BiałoruskJ. W okolicy Połocka odparliśmy miejscowe atak*
bolszewickie.
W okolicach Lepla utarczki patrol;
wywiadowczych.
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Na wschód od rzeki Ptyczy nasz całego szeregu spraw politycznych, dla 1 Niemcy nie dąży jedynie do tego by win-*
kombinowany .to znaczy złożony z róż ułatwenia nawiązania stosunków pomię nych uchronić i uwolnić ich od.kary za
nych rodzajów broni oddział rozbił i zmu dzy Anglją i Rosją Sowiecką.
popełnione występki. Koalicja wykona
sił do odwrotu bolszewickie oddziały ze
— Proces zabójców b. cara w Permie. w takiip razie w całej pełni swoje p ra w o .
wsi Grabie i Siekerzyce.
14 wyroków śmierci. Moskwa, d. 18 lu i odda winnych swoim własnym sądom
Na odcnku poleskim ożywiona dzia tego. Trybunał rewolucyjny (bolszewic
== Co Molandija chce zrobić z W il
łalność wywiadowcza.
ki) w .Perm ie ogłosił wyrok w sprawie helmem. Haga (stolica Holandji), dl 24 lu
Front Podolski: W alki wywiadowcze. zabójców byłego cara i jego rodziny.
tego. Rząd holenderski chce byłego ce
Wzmocnienie frontu bolszewickie*
sarza Wilhelma internować, czyli osadzifi'
Proces ustalił, jakoby że zabójstwo
go Od dnia 22 grudnia 1919 r., t. j. od zostało dokonane przez partję socjalistów- pod strażą, na wyspie Kurakao.
d.atv ^iody rząd sowietów po raz pierw rewoluojonistów, którzy działali wbrew
Jednak królom i cesarzom, choćby
szy zwrócił się d'o rządu polskiego a pro poleceniom rz$du sowieckiego. Rozpra byli największymi zbrodniarzami, najczę
pozycjami wszczęcia rokowań pokojo- wy sądowe trwały 2 dni. Oskarżonych ściej ich zbrodne uchodzą bezkarnie. Taki
wań pokojowych, odbywa się stale zasi było 28 osób, w tej liczbie było 3 człon Wilhelm, który spowodował śmierć mi
lanie frontu przeciw polskiego silami woj ków sowietu bolszewickiego w Jekate- lionów ludzi, a sprowadził nędzę na setk>
skowemu przysyłanem! ze środkowych
jedżie
sobie
na
piękną
rynburgu, 2 kobiety, paru członków stra miljonów,
gubemji rosyjskich. Ponadto ■rozpoczęli ży b. cara i jego rodziny. Akt oskarżenia wyspę, gdzie jest prawie cały rok ciepło
bolszewicy wysyłkę wojsk z tron tu sy zarzucał im zamordowanie Mikołaja Ro oraz rosną przecudne drzewa owocowe
beryjskiego. gdzie już nie są potrzebne manowa, Aleksandry Teodorówny, Olgi, i kwiaty. Tam nie zazna on tej udręki
przeciw Ko? czak owi. Odbywa się to Marji i Anastazji, a także paru osób świty. jaką przeżywają zrujnowane przez niegc.
wszystko dość jak ,na bolszewików po Na uwagę zasługuje, że w liście zabitych narody, dostanie piękna wile i ogród
rządnie i sprawnie. Obliczają, że już prze niema ani b. następcy tronu, Aleksego, (Przypisek Redakcji.).
wieziono dotychczas na front przeciw- ani księżniczki Tatjany.
= W Cieszynie spodziewają się no
polski 7 nowych dywjzji. 'Główny oskarżony Jakułow zeznał, wych zajść. Cieszyn, d, 4 lutego. Koali
= Strasznie ciążkb potożanie DcrJżę zabójstwo zostało dokonane z polece cyjna Komisja Plebiscytowa, która zosta
kina na Krymie. Kozacy zawarli z nimi
nia socjal-rewolucjonistów w chwili ewa ła przysłana tutaj przez Koalicję dla prze
uinewę, afs z zastrzeżeniami. Sewasto
kuacji czyli opróżniania Jekaterynburga prowadzenia na Śląsku Cieszyńskim gło
pol, d. 23 lutego. 'Położenie wojsk ocho
z powodu zbliżania się Czechów. Oskar sowania, za kim ludność się opowie —
tniczych na Krymie jest krytyczne.
żony twieudtei, że ostatnie słowa M iko za Polakami, czy za Czecami, komisja ta
W Sewastopolu iznajduje się oprócz 10
łaja były, jakoby: Za moją śmierć lud zaczęła sobie niesłychanie stronnie postę
tysięcy stałych mieszkańców ccnajmniej
przeklnie boiszćwików.
pować, mianowicie taik, jakby to Śląsk
drugie tyle uchodźców z Rosji, południo
Sąd skazał Jakułowa, 4 — socjal-re- Cieszyński był odwiecznym krajem czes
wej bez środków do życia i bez środków
wolucj-oiiistów i 9 strażników na rozstrze kim. Spowodowało to ogromne zaburze
leczniczych, choć grasują tam choroby za
lanie. W yrok wykonano.
nia ludności, która jest i będzie polską.
kaźne Wszelkiego rodzaju. W porcie Se— Kiorenskii w niewoli u bolszewi Trzeba oddać sprawiedliwość socjalistom
wastopolskim znajduje sio angielski okręt
wojenny a nadto torpedowce amerykań ków. Kopenhaga (stolica Danji), d. 23. lu śląskim, że narówni z innerni partjami go
rąco obstają przy Polsce, tak że naweł
tego. Jak donoszą z Hełsingforsu, udał
ski i francuski. Dcnikin nie ma żadnej
Czesi bardzo dotkliwie pobili na jednym
się Kieroński! na okręcie angielskim na
powagi, zawarł on wprawdzie umowę
kozakami, atoli i kozacy dońscy i kozacy Kaukaz, aby tu rozpocząć agitację prze- wiecu1 przywódcę socjalistów polskich
Regera, posła do Sejmu w Warszawie
ciwbolszewicką.
Tymczasem
jednak
kubańscy poczynili wszelakiego ' rodzaiju
Obecnie w nadchodzącą niedzielę spodzie
w Baku dostał się on do niewoli sowietów.
zastrzeżenia.
— Komunikat bolszewicki. Komuni wają się tam nowych zajść. Mianowicie
Lyon (Francja), d. 24 lutego. Według
informacji z głównej kwatery armji De- kat wojskowy bolszewicki donosi, że na Polacy zwołali wielkie 'zgromadzenie.
nikina, między zgromadzeniem kozackiem froncie południowo-zachodnim, to jest na 0 czem dowiedzieli się Czesi, wobec cze
go zapowiedzieli również zgromadzenie.
a gen. Denikinem zawarta została ugoda. Podolu, armja czerwona zajęła WapniarNie
mogąc zapewnić sobie uczestników
kę
i
Ol!
g
i
opok
Wojska
znajdują
się
nie
Dertikina uznano dyktatorem Rosji iz.pełw
samym
Cieszynie, postarali się o pocią.
daleko
cd1
Bałty.
nemi prawami cywilnemi i wojskowerni.
gi, iktóre mayą dowieźć Czechów z dal
Aż do czasu zebrania się rosyjskiego sej
— Jaką armię wolno mieć N/etncom?
mu ustawodawczego zwołany ma być Paryż, d. 24 lutego. Jak donoszą z Lon szych okolic. Gazety polskie w Cieszy
sejm tymczasowy. Denikin będzie miał dynu, Rada Najwyższa zadecydowała ze nie uważają to za prowokację i ostrzegana
przed następstwami.
prawo „veta“ wobec jego uchwal; Deni- zwolić Niemcom na utrzymanie armji
kin zamianuje prezydenta rady ministrów, w ilości 200 tysięcy ludzi do dnia. 10 kwie
= Słowacy nie chcą należeć do Cze>
pozostawiając mu wolną rękę w wyborze tnia. zaś następnie armja ta ma być izredu- chów* Pragną niepodległości. Cala Ich
ministrów, oprócz ministra wojny i ma kowana do wysokości 100 tysięcy ludzi
nadzieja w Polsce. C i e s z y n , d. 23 lu
rynarki. _ Wszyscy ministrowie będą od i to najpóźniej do dnia 10-go lipca r. b.
tego. Delegacja Słowacka wręczyła, prze
powiedzialni przed sejmem południowej
Jak wiadomo, termin zredukowania armji
bywającej tu Komisji koalicyjnej memo
Rosji.
do wysokości 100 tysięcy ludzi był w y riał, czyli pismo, w którym powiedza.no
Uwaga. Redakcji.
Tę wiadomość znaczony pierwotnie na dzień 31-go m ar że kaźd‘y nanćd posiada na podstawie 13
z Lyonu należy przyjmować bardzo ostro ca r. b., czyli jest oznaką nowego ustęp punktu zasad pokojowych prawo samo
żnie, gdyż pochodzi ona z głównej kwa stwa Koalicji na rzecz Niemców.
stanowienia. Naród słowacki, jedyny ze
tery Denikina, a Denikin nie przyzna się
= Niemcy sami będą sądzić swoich
wszystkich narodów, nie otrzymał prawą
pizecież, że jest pobity i bezsilny.
winowajców. Nowe ustępstwa Koalicji,
samostanowienia o* sobie. Słowakom nic.
—
Tylko handel, a ni© pokój. WParyż,
ie
d. 23 lutego. Pismo wręczone
dano możności wypowiedzenia się za
deń, _d. 23 lutego. Jak, mówią tutejsi de Niemcom przez Koalicję w sprawie w ino przynależnoścą państwową, nie pytano sifi
legaci koalicyjni, na ostatniej konferencji wajców brzmi jak następuje: Mocarstwa
ich wcale, w jakiem państwie, chcą życ
w Londynie postanowiono, aby państwa Koalicji przyjmują do wiadomości oświad
1 pozwolono Czechom ich ujarzmić. Gnę
Koalicji ne uznały stanu pokoju z Rosją czenie rządu niemieckiego, że jest gotów
biony naród słowacki domaga się spra
sowecką. Koalicja nadal trwa na stano wdrożyć postępowanie karne przeciwko wiedliwości, prawa samostanowienia oso
wisku
nieuznawania
rządów
Lenina winowajcom niemieckim przed najwyż bie, domaga się plebiscytu, któryby za
i Trockiego. Narazie ma być podjęta tyl- szym trybunałem Rzeszy Niemieckiej
decydował o jego niezawisłości państwo
. ko wymiana towarów z kooperatywami w Lipsku. W myśl litery i dtacha trakta wej. „Nie chcemy do nikogo należeć11
rosyjskiemi. A więc stara śpiewka — oni tu pokojowego będą się państwa Koalicji
rnówią w tym piśrnió, „ani do Czechów
będą handlowali sobie spokjnie, a my ma wystrzegały wmieszania w postępowanie
ani do W ęgrów ; chcemy niepodległe!
my kark nadstawać. Zdaje się, że jako karne, aby w ten sposób pozostawić rzą Słowacczyzny. Plebiscyt ma rozstrzy
sojusznicy Koalicji powinniśmy zdaje się dowi niemieckiemu pełną i całkowitą od gnąć kwestię naszej niezawisłości naro
mieć jednakowe prawa i jednakowe obo powiedzialność. Koalicja więc zobaczy
dowej, do czego cały naród słowacki dą-,
wiązki. (Przypisek Redakcji.).
czy rząd niemieck rzeczywiście zdecydo ży i od czego nigdy nie odstąpi. Próśb*
= Rokowania angielsko - bolszewic wany jest zasadzić na karę te osoby, co naszą prosimy przedłożyć Wysokiej Kon*'
kie. IWińsk, d. 23 lutego1. Bolszewicka
do których oświadczył, że nie jest w sta ferencji pokojowej.
Uważając wystą<
gazeta „Prawda11 donosi, że w najbliż nie aresztować ich i wydać Koalicji. Ko pienie -nasze za swój obowiązek, ośmie
szym czasie rozpoczną się rokowania
alicja izastrzegają sobie prawo zbadania
lamy się prosić Wysoka Komisję koalfj
między Anglją i Rosja sowieck? odnośnie czy postępowanie
or oponowane. Drzez cytaą, abv raczyła swoim możnym wofy
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wem wyjedtorć uwolnienie naszego wodza
— ks. Andrzeja iilinkę. któremu jedynie
za to nałożyli Czesi kajdany, że bezgra
nicznie kocha! swój biedry, przez Cze
chów ujarzmi my naród .•.}<,wacki".
= Wojna Turcji z Armenia. Wiedeń,
d. 23 lutego. Tur ;ja rozpoczęta wojnę ze
świeżo utworzonym niepodległym pań
stwem Armenj.i. W; jska tureckie pod
dowództwem Murtafy Kcmaki rozpoczęty
natarcie na Armenie i odniosły jedno zwy
cięstwo
Armenja jest lo kraj. który przed woj
na należał do Turcji. Zamieszkały jest
przez Ormian. Ormianie sa narodem
wschodnim, handlowym i swemi zdolno
ściami handlowemi oraz sprytem prześci
gają nawet żydów. W dawnych wie•kaęh Armenja była niepodległa, lecz pó
źniej została podbita przez Turków. Spo
ro rodzin ormiańskich przesiedliło się
z Armenji do Polski, głównie do Mało
polski, czyli Galicji, gdzie dzięki wielkie
mu sprytowi i przedsiębiorczości dorobili
się olbrzymich majątków i zajęli bardzo
wybitne stanowiska. Ormianie, jak prze
ważnie wszystkie narody wschodnie, ma
ja duże garbate nosy i są bardzo do ży 
dów podobni. Sa jednak katolikami ob
rządku ormiańskiego i podlegają Papie
żowi. Dlatego też pedorabiawszy się
w Polsce wielkich fortun, łączyli rię
w związki małżeńskie ze rdzenną szlach
tą polską i stąd to pewnie pochodzi, że
wiele szlachty polskiej ma żydowski w y
gląd i garbate nosy, a w okpiwaniu
chłopów nie jednego żyda nawet prześci
gnie. Ormianie ci w Polsce zachowali je
dnak swój od!rębny obrządek ormiański
i mają we Lwowie własną katedrę arcy
biskupią. Arcybiskupem ich jest ks. Teodorowicz, obecny poseł do Sejmu, który
również z takiej dawnej ’ ormiańskiej
rodziny pochodzi. Prócz księdza arcybikupa T eodorow icza, mamy w Sejmie
jeszcze jednego posła ormiańskiego po
chodzenia. Jest to p. Abrahamowicz. w ła
ściciel wielkich włości w Małopolsce.
Obecnie jest to już trzęsący się, pokrzy
wiony przez wiek staruszek, w młodszym
jednak wieku trząsł całą Galicją za rzą
dów austriackich i odznaczył się jako naj
większy prześladowca ludowców. (Przypisek Redakcji.).

Z Warszawy.
== Rozmowa Naczelnika Państwa
z przedsiavvic/elem wielkiej angielskiej ga
zety „Times“. W rozmowie tej Komen
dant Piłsudski oświadczył, że bardzo mo
żliwe jest, że bolszewicy planują wielką
ofensywę na \yiosnę przeciw Polsce.
Wzmacniają oni z dnia na dzień swoje si
ły ■zbrojne i widocznie gotują się do na
tarcia. Komendant Piłsudski zaznaczył
jednak, że nie należy zbytnio obawiać się
tego, gdyż bolszewicy są złymi żołnie
rzami. Jest rzeczą wykluczoną, powie
dział Komendant, aby Polacy zostali w tej
walcp pokonani.

KONGRES L U D O W Y W W ILNIE.
Tegoż samego dnia, kiedy odbywał
się Kongres Ludowy w Warszawie, ze
brał się takiż sam Kongres w Wilnie,
zwołany przez tamtejsze Stronnictwo Lu
dowe noszące nazwę • „Odrodzenie".
W Kongresie tym wzięło udział 6000 osób.
Byli również zaproszeni i posłowie ludo

L UD OWA

wi oraz redaktor naszej „Gazety1*, z po
wodu jednak odbywającego się Kongre
su w Warszawie wydelegowano tylko
posłów Błyskoszą i Maślankę. Posła Ma
ślankę wybrano /przewodniczącym Kon
gresu.
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sną wiosną, jak tylko ozimina „ruszy“,
gnojówką, która może znacznie wzmoc
nić słabe roślinki.
Pozatem
szczególniejszą
uwagę
zwrócić na uprawę jęczmienia, siejąc go
więcej, aniżeli iziwykle. Brak chleba, bę
dziemy mogli zastępować kaszą. • R ó 
wnież pamiętać i o prosie. Na uprawę
okopowych, zwłaszcza ziemniaków, po
móżmy większy nacisk. Uprawę ich po
dwójmy, a nawet potrójmy. Mając więk
szą ilość ziemniaków. ■będziemy mogli
wyrabiać z nich mączkę dla 'Zastąpienia
nią m ąki żytniej. Sprawa ta nabiera wiel
kiego znaczenia wobec spodziewanego
nieurodzaju żyta. O uprawie brukwi ja
dalnej niech również pamięta każdy
rolnik.
Jako pokarm roślina ta nie jest do
statecznie wyzyskana. W tym roku, kto
wie,, czy nie będzie jednym z ważniej
szych pokarmów dla ludności. Pozatem
pamiętajmy o zwiększeniu uprawy ka
pusty,^ marchwi, buraków; pomidorów,
ogórków, dyń, fasoli, grochu, sałaty i t. d.
Jeclnem słowem siać jaknajwięcej tych
roślin, które dostarczają pokarmów dla
najprostszy sposofi poifiyciy słg ludzi.
_ Ponieważ przednówek może być
gośćca, reumatyzmu, nerwobólu, postrzału, poda
ciężki, starajmy się wyhodować jaknajgry i boli przy zapaleniach, hiszpance i t. d., jest
przykładanie K «a£M !n o m ł. Sposób użycia po.ianv
więcej i jaknajwczesniej, wczesne ziem-,
w każdej aptece i składzie aptecznym przy na
niaki i kapustę.
byciu F Jh c u tn o m ti.
Ani jednego morga odłogiem leżące
go i jaknajwiększc ' os/ągiiięcze plonów,
oto naczelne hasło rolnika na rok bieżący.
Nic zanigdbujrny żadnego sposobu,
aby podnieść wytwórczość rolną.
Już teraz największy czas pomyśleć
PRZEŻYW IEN IE KRAJU,
0 zapewnieniu sobie ziarna do siewów
Sprawa przeżywienia ludności w y  wiosennych, oraz kto może niech pamię
suwa się na czoło potrzeb roku 1920. —- ta i o nawozach sztucznych. Sejmiki,
Niestety wytwórczość polska, zwłaszcza
1 Kółka Rolnicze, a zwłaszcza te ostatnie,
wytwórczość warsztatów rolnych obni niech zdwoją energję swoją, aby to na co
żyła się znacznie, a dowóz brakujących
zwracamy uwagę rolników, wprowadzo
środków żywnościowych nic jest tak ła no w życie. Od was rolnicy zależy, aby
twy, jakby się niejednemu zdawało.
usunąć widmo głodu i. uratować kraj od
W pływ ają na to różne przyczyny,
rozruchów, jakie z tego powodu mogły
a w pierwszem rzędzie trudności przewo by wyniknąć, grzebiąc krwawy nasz do
robek.
/ •
zowe i pieniężne.
Do roku 1919 jakoś przebiedowaliśMinisterstwo Rolnictwa niewątpliwie
tny. Wystarozyło żywności nietylko dla z pomocą w poczynaniach rolników śpie
szyć będzie.
nas, ale i na przeżywienie okupantów
i wywóz do Niemiec i Austrji.
A zatem. Rolnicy! do walki z w i
Rok bieżący zapowiada s1q źle, a na
dmem głodu. Głód, *o przyczyna boiwet grozi- nam głód. Łudzić się nie wol- szewizmu.
? no, trzeba mówić prawdę i wszelkiemi si
Dbając o zapewnienie krajowi środ
łami niebezpieczeństwo to usunąć, a przy ków żywności, należy domagać się
najmniej złagodzić.
wprowadzenia wolnego handlu. Rząd
•
Już w roku ubiegłym zbiory byłyWinien wyciągnąć naukę z opłakanej gonieszczególne. Wskutek zlej uprawy,
sP°darki
Ministerstwa
Aprowizacji.
niedostatecznego nawożenia, braku do Wszelkiego rodzaju rozporządzenia ogra
brych nasion wytwórczość zmalała. Po
niczające. pisane są dobrze, lecz w skut
zatem duże obszary ziemi leżały odło kach są opłakane.
giem. — Zapasów zbożowych nie mamy.
■Każde ograniczanie wywołuje dro
Może do nowych zbiorów wytrzy żyznę i jest przyczyną niezadowolenia
mamy, lecz mowę zbiory, szczególniej1oże
szerokich mas. Rząd nie jest w stanie
nimy zapowiadają się kiepsko. Ozimin
pokierować na własna rękę aprowizacją,
siano niewiele,i w dodatku późno. Mro wystarczy jeżeli zajmie się nie podzia
zy suche, jakie były, uszkodziły tak żyta
łem, lecz kontrolą i karami na podbijaczy
jak i pszenicę.
cen na artykuły pierwszej potrzeby.
Śmiało można powiedzieć, iż urodzaj
P— icz.
ozimin będzie o połowę mniejszy, aniżeli
w roku ubiegłym.
Pytanie:
Pragnę
zapoznać
się
_ Grozi nam znaczny niedobór mąki.
z pszczelarstwem, jaką książkę mogę
Stoimy wobec niewesołych widoków
kupić?
aprowizacyjnych.
Odpowiedź: Radzimy kupić pod
Z położenia tak ciężkiego wyratować ręcznik p. t. „Praktycznie pszczeinictwo“,
nas może planowy obsiew pól wiosną,
napisany przez St. Brzóskę. _ . Nabyć
oraz ratowanie ozimin.
można w każdej księgarni.
p.
Ani. saletry, ani nawozów fosforowych
nie posiadamy, aby ratować oziminy.
Pytanie: ' Jak oczyścić łąkę murMożemy jednak choć częściowo pośpie szatą?
Tracz.
szyć z ratunkiem, zasilając oziminy wcze
Odpowiedź: Wczesną wiosną zbro-
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nujcie Jąkę, ciężkiemi żelaznemi bronami,
krzyż. Następnie rozsiać nawozy
sztuczne 2 do 4 centnarów soli potasowej
i 3 do 5 centn. tomasowki.
Jeżeli Jaka zbyt mokra, należy ią
Drzedewszystkiem osuszyć.
P.
na

Z KURSU JA JCZA RSK IEG O .
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kcmś, a to v>r ceiu .podwieśie-nia, odbędzie się w Garwclimiis w dmiu 10 marca b. r. .pierwszy po woj
nie pokaz koni t. j. ,ogierów, klaczy, i młodzieży
do lat dwóch.
Pcicaa kani będzie m iał na celu przegląd naj
lepszych egzemplarzy hodowlanych, które nam
pozostały i przez odznaczenia i nagrody zachę
cenie hodowców do w ysiłków w podniesieniu ho
dowli, zaś przez wydawanie świadectw uchronie
nie niejednokrotnie cennego materiału hodowla
nego przed rekw izycją wojskową.
Za najlepsze z przyprowadzonych kolii będą
udzielać® nagrody w postaci medali srebrnych,
’>ronzc\vych, listów pochwalnych, nasion zbóż ja
rych, narzędzi' rolniczych, drzewek owocowyc.11
oraz nagrody pieniężne na ogólną sumę 20.000 nrk.,
przyznaną przez Sejmik Pow iatow y i Minister
stwo Rolnictwa. Prócz togo wszyscy wystawcy
otrzym ają bezpłatnie .pamiątkowe książki z za-<resu hodowli lconi.

W czasie od 4 do 8 lutego roku bie
żącego odbyt się kurs jajczarstwa urzą
dzony priziez Sekcję Jajczarską Central
nego Związku Kółek Rolniczych. Słu
chaczów było 39 ze wszystkich okolic b.
Kongresówki.
Program kursu obejmował następu
jące przedmioty: dotychczasowy handel,
jajczarski, cele i zadania stow. janczar
skich, sposób nakładania i prowadzania
zbiornic jaj, technikę jajczarską, głów
niejsze wiadomości z hodowli kur i t. p.
Konia siasrodzone nie będą podlegały rekulSzczególniejszą uwagę zwracano na
sycj /.
zajęcia praktyczne, a więc rachunko
W M erasle .krajowej hodowli koni i we wlawość. prześwietlanie, pakowanie jaj i t. d.
anym
należy najlepsze konie przedstawić .na po
K u T s iś c i słuchali wykładów z wiel
kim zainteresowaniem, ćwiczenia prak kaz. składając zawczasu deklarację, którą otrzy
mać m oim w gmiatóe, Kółku rolniczym lub w biu
tyczne wykonywano starannie, gorliwie.
rze O- Zw iązku Kółek Rolniczych W Garwolinie,
Opróuzi tnie^cowych *sił fachowych,
ii. Polska ar. 20.
wykładał i p. Dr. ł.nng z Krakowa, tw ór
Kom iila Pokazu Koni
ca spółek jajczarskich w G alicji,'
w G arw o linie
Pod koniec kursu odbył się krótki
egzamin i wręczenie zaświadczeń.
Nadmienić wypada, iż w celu uroz
maicenia słuchaczom pobytu w stolicy,
urządzano wspólne wycieczki do muzeów
ora^ zwiedzano różne pamiątki histo
ryczne.
Dla upamiętnienia spędzonych chwil
zrobiono wspólna fotografię. Dzięki tym
krótkim kursom Sekcja Jajczarska w y 
szkoliła zastęp pracowników dla podję
cia wspókrziclczego zbytu jaj. Jesteśmy
przekonani, że tak bccl/.ie, jeżeli w dzi
siejszych trudnych warunkach, kilkudzie
sięciu ludzi zdecydowało się odbyć po
dróż do Warszawy, ponieść duże koszty,
to można mieć pewność, iż będa s!ę oni
starali zdobyte wiadomości wprowadzić
w życie.
Kursy zamknął p. Jcruzalski, kie
rownik Centralnego Związku Kółek Rol
ni aaych, życząc słuchaczom dobrych re
zultatów w pracy i dziękuje im za pil
ność i zapał z jakim oddawali się na
kursach.
O
serdeczności słuchaczy do kiero
wnika kursu p. Albina Zacharskiego
świadczy złożone mu przez p. Gębicką
Jeżeli organizm jest odpornym. Odpornym jes4
>n, jeżeli nerwy, mózg i stos pacierzowy posia
w imienni słuchaczy podziękowanie i ła
aj;} Ui stateczną ilość pokarmu dla nich nic'
dnie wykonany adres.

liisl [fisi? si M i

D RU GI KURS JA JC ZA R ST W A .
Pierwszy kurs jajczarstwa urządzany
przez Sekcje Jajczarską
Centralnego
Związku Kółek Rolniczych w początkach
lutego r. b. doznał dużego powodzenia.
Wobec nowych żądań, odbędzie ?4<£ drugi
praktyczny kurs jajczarstwa. Słuchacze
zapoznają się ze sposobem zakładania
i prowadzenia zbiornic jaj.
Kurs ten odbędzie się w dniach od 11
do 13 marca r. b. Stowarzyszenia i Kół
ka rolnicze winny wcześnie zgłaszać swo
ich delegatów na kurs do Sekcji Jajczarskiej Centralnego Związku Kółek Rolni
czych w Warszawie, ul. Kopernika 30.
Z zapisami należy się spieszyć. Kursiśct opłat nie ponoszą, liczba miejsc jest
ograniczona

POK A Z KONI W

G A R W O L IN IE .

Rolniczych, a to w celu po dnie sienią, szczególnie!
włościańskiej hodowli koni, odbędzie się w Gai-

zbędnrgu (lecytyny). Mertflult jest owym środ;
kicm iii<lr»wtaiĄCym nerwy, .łającym organjjm ow ’
■naszemu siłę, odpor n aic, ś w ifio ś ć i rześkość’
N e r v i v i ł iifuwu w»*giek tego wszelkie objawy
jak: ból głowy, mtŁtenę, bezsenność, bicie serca’
lęk i t. d.
N o r v f i/ it zwalcza więc pośrednio
wszelkie choroby przez odżywianie systemu ner
wowego. N e r v i v i t otrzymać m ożna we wszyst
kich aptekach i składach aptecznych,

1
ściany, podkładając pod spód kaw a
łek papieru, by nie powycierać od
wrotnej strony o ścianę. Gdy półro
cze ubiegnie, należy kalendarz obró
cić na drug ą stronę. Po jednej stro
nie kalendarza nam alow ana jest po
dobizna pom nika dwóch pierwszych
k rólów polskich M ieszka I-go i Bo
lesława Chrobrego. (P o m n ik
ten
znajduje się w Katedrze w Pozna
n iu), po drugiej dwaj pierw si apo
stołowie słow iańscy Ś. S. C yfyl i M e
tody.
Koszt w ydania tego pięknego
kalendarza jest obecnie bardzo w y
soki, jednak redakcja nasza robi
wszystko, co leży w jej mocy, żeby
Czytelnikom naszych nie tylko pięk
nie pisać, ale żeby ich i przyzw y
czajać do przyozdabiania swoich m ie
szkań praw dziw ie pięknem i rzeczami.

Przypom inam y naszym Czy
telnikom, że kto jeszcze nie
nadesłał opłaty na I kw artał,
ten „Gazetę* w najbliższych
dniach będzie m iał nieodwo
łalnie wstrzymaną. Obecnie
„Gazeta Ludow a" zbyt drogo
kosztuje, by można ją było
komuś za darmo wysyłać.
A więc płaćcie, jeżeli chcecie
ją nadal otrzym ywać. Przeka
zy za I-szy kw artał zostały
już w szystkim w raz z „Gazetą*
porozsyłane.
Od dzisiejszego numeru po
czynając, pojedynczy numer
„Gazety Ludowej* będzie ko
sztował I m a rk ę 50 fen ig ów
lub też 2 ko ron y SO h ale rzy .
Cena za prenumeratę będzie
rów nież podwyższona.
KALENDARZYK.
Miesicie luty ma w tym roku dn! 29.
|

Dnia
29 Niedz.

S ® asz

K a le n d a r z .

Do dzisiejszego numeru .Gazety
Ludowej" dołączamy zupełnie bez*
płatnio kalendarzyk, pięknie kolo
rowany, do przybicia na ścianie. Ka
lendarz drukowany jest po obydwóch
stronach ślicznego błyszczącego pa
pieru. Jedno półrocze po jednej stro
nie, drugie na odwrotnej.
Należy więc kalendarz przybić
delikatnie małemi gwoździkami do

Swięt* Kościoła
Rzymsko- katolickiego

2 p. Sucha. Rom ana O.

Miesiąc marzec ma dni 31
1
2
3
4

Ponied.
W torek
Środa
Czwar.
5 Piątek
6 Sobota

Albina b. m.
Heleny cesarzowej
Kunegundy ces.
Kazimierza kr. w., Lucjana
+ Adrjana i £u/e b jusza
Wiktora i Wiktoryna m.

Przybyto
Długość
dnia
dnia
1 g.10 m.44 g, 3 m. 10
5 .1 1 . 1 . 2 . 35

W schód
| Zachód
slos'ic»
I
słońca
g. 6 m. 4? g. 5 m. 34
. 6 . 51 . 5 . 4 - 3

Dnia 4 marca pełnia księżyc*.

8

GAZETA

Z książek.

napisana przez specjalistę. Jest to
podręcznik, zawierający
wszystko
niezbędne dla ptagnących założyć
i prowadzić współdzi.elczą zbiornicą
jaj.
„Krótkie wskazówki tila hodowczyń
drobiu" napisała E. Borysewiczówna.
Cena 3 mk. Skład główny w Cen
tralnym Związku Kółek Rolniczych
(ul. Kopernika 30) Książeczka ta zas
ługuje bardzo na rozpowszechnienie
i niewątpliwie duże korzy ci przynie
sie ze względu na to, iż zawiera

„Wspótciziolcze Stowarzyszenia JajCirarskie“. („J;\k założyć i prowadzić
zbiornicę jaj") napisał Albin Zacharski.
Cena 5. - m k. Skład główny w Central
nym Związku Kółek Rolniczych. (ul.
Kopernika 30). W obec mającego w iel
ką
przyszłość w Polsce, a wciąż
wzmagająceg . sie ruchu w kierunku
organizacji wspójdzielczjjjjli zb ornie
■jaj, na czasie ukazuje s>rę ksią.*eczlsa

Odpowiedzi

od

I

LUDOWA

w streszczeniu najważniejsze rady
praktyczne dotyczące hodowli ptact
wa domowego.
„Sekcja «gr*dniczo - Pszczelarska
Centralnags Związku Kotek Rolniczych
zawiadamia pszczelarzy, że dla zor
ientowania się w przypuszczalnej re
partycji cukru dla pszczół potrzeb
nego do podhamiania, konieczną iest
wiadomość, ile t e Ę o cukru pszczelarze
potrzebują. Wobec tego Srkcja prosi
pszczelarzy potrzebujących cukru dla

pszczół, ażeby w najbliższym czasie
zw ricili się do najbtto&sych instytucji
społecznych jako t« Staw, P*cc»«l«rskich, Z w itk ó w K»ł*ii Ralaicajrcla.
Kełelt Rolniczych, St»wr. H®lnicz»-H#«tdlowych i, t. p. z p* 3* maco * «ukl*r,
wy*ac 2 ególfliając iUśc. p;ij w«g41e i
iluś:- pnl potrzebujących podkartuisnia.
l utytueje nowyższe powinny przesiać
natychmiast spis tych podań do Sek
cji i Ogrodniczo-Pszczelarskiej Cen
tralnego Związku Kółek Rolniczych—
Warszawa ul. Kopernika 30.

2?ffllĘSCC2&

Redakcji.
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U S E JW M

CłfOLCKIfffilA Hfiiiliisiia

P. Szymon Bancarzowski w toss<>
azy. Serdecznie, dziękujemy za po*.'
drow ienia i życzenia. Cieszymy sic;
KAMIENIE SCHODZĄ B
ROLU
•. ATAKI W Z U P E Ł N O Ś Ć . U S T A J Ą . - - bardzo, że „Gazeta Ludowa* zjed
(',c>cz;l('.towe>. Br
w \ijUacu
solki, ^odstreowyrp (gdzie vclioa.ą Ł.ę zebra), Pobolewa
nywa sobie coraz szersze kola ?.wo- ( P l ł l l £3 ~ \X / \ T
C tW Jf
nia w wątrobie
Skionność do obstrukcji. Uryir< :ienina i in<tna lu>"
bezbarwną jak
lenników i że lud wiejski npbiera \J >
G or.cz i kwas
isfach.
Odbijanie gazair'
Wzdęcia
burczenie w kiszkach.
u Was takiego zaufania do ludowców. woda. Język obłożony.
£~t W i o u n r
(podczas ataków) ‘ V dołku i wątrobie silny *>ń' ictóry się rozchodzi
Mk. 50 — otrzymaliśmy i stale od Bóle i zawroty ginwy
Silne podenerwowanie.
fcJJ « . V\ c'y
|u , stronie ty i n ej — w nasię -- krzyżu i sięga i , pod łopatki, y;zrfęcia
Ns 4 wysytamy po 5 egzemplarzy.
ból w nk-csch
Klatce piersiowej (na
P. Józef Mrowiński w Zalesicach. brzucha, rozsadzanie żeber i parcie na kiszkę stolcową. Brak tchu
pizesify.al)
Niekiedv \v\mioty żółcią, tresecze
<tmne not, źón«cr.-a.
Zwróciliśm y się do wspomnianych
redakcji z prośbą, by żądane wydaw Bliższych inform acji udztaia; ApteKarz-fizjoioo H . N T E M u J B W 'S i* i , I n o w y Ś w ia t. 16, .m . 27nictwa wysyłały.
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M A T E R J A Ł Y BU I)<).W LA N B

Ili’ Ę

w W a r s z a w i e , T a m k a JYŁ 1, Adres dla CSp0SZ „ST0R0L“ TELEFONY:

Dyrektora: 237-46.

'(/

Biuro> 206-01.

W

Magazyny:

Każdy ludowiec, każdy chłop, każdy kto sprawie ludowej
sprzyja powinien .czytać pisma służące sprawie ludowej.
Jedynem codzieni>ern pismem, które od początku służy sprawie
ludowej, jest

\

I I

to * ?

237-33

Dostarcza tylko dla koieic ro.nir.zycu i Stowarz Roln -Handl. narzę
dzia, maszyny i-olnicze, żelazo, gwoździe, nasion , nawozy pomocnicze, arty
kuły budowlane, wyroby powrożnicze. m ateriały łokciowe oraz wszystko, co
wchodzi w zakres gospodarstwa i p o Y i Z e b • • n i n i k ' - ”
Zalatwia wszelkie zlecenia i<andiowd-ny<iusowe przemysłowców i rol
ników w zakresie artykułów przemysłu i roln.wtwa.
Skupia i organizuje nandlcwo wvtwórc
■' rolników w poszczególnych
działach orodukcyi.
W spółdziała w rganizowaniu stowarzyszeń
handlowych wytworów
I wyszukuje dła nic1’ rynki zbytu.
Pomaga w urucnomianiu i prowadzeniu stowarzyszeń rolniczo-handio*
wych.

c oiasku i oementii sij trwało i ta.i.e
Udo.,!;onclo:ie iH(ńS7.vn'j do wyrobów cementowyerr
djtcE-iowfłi, c o g ł ^ , e u s t a k ó w , f u r ,
^ o m b r o u f in i t. d. D o s ia d a na składzie
F/BRYKA

MASZYN

R Z E W U b K I i S-ka
ORDYNACKA M 7.

K O N O P IE i LEN
Niniejszem zawiaaam-.atnv wszystkich interesowanych, że nasza fabryka pod

n-n,„

TKiKIA

MECHSłJiCZfU

„0ZW 01i“

w P r s e s iH y S ^ , uliciS J;a «a D w S ttjria 5 i Sa
■została odrestaurówana i przyjmuje tak jak J.-rzed w ojną wszelkie surowce
tkackie do przeróbki 110 nłótno lniane, konopne i wszelkiego rodzaju cajgi.
iNa żądanie wjjsylarnj prospekt i próbni.

Każdy, który sprzyja sprawie lu.1c.woj
,iitor83U)6 si^ rucham narodo
wym na Ślęsku Cieszyńskim. |-.owinien cćylaó ,,Słcs Ludu Śląskiego".

J /c r io r
;)l\ UiJgl

I
L n u WOP.!

redagowany jest obecnie
J a n a Dąb-sU icgo.

D < iM łju l

! Ułnw/oL'i*ł
LW U W dkl

ćrukyje artykuły najwybitniejszych polityków, uczonych i pisarzy.

wychodzi dwa razy w tygodniu

ffljC ip r

I W nUfCifj
przynosi najobfitsze i najświeższe wiaL i»U >, 0!VIu domości ze Sejmu w Warszawie.
„ S t u r je r L w o w s k i* * ma swoich korespondentów w W arszawie
i we wszystkich ważniejszych m iejscowościach w Polsce
i za granicą, którzy przysyłają stamtąd najnowsze i naj
ciekawsze w iado m o. ci.
n K w j e i ' L w s w s k ! “ porusza wszystkie sprawy, które lud ob
chodzą, piętnuje nadużycia, gorliwie zajmuje się sprawą
nauczycielstwa, i wszystkich tych, którym należy sit; opieka.
Prenum eratę

na

„E iisrje?' L w o w s k i 1* i po numery
pisz0 siii pod adresem:

okazowe

Administracja „Kssrjera Iławskiego** Lwów, Chorążczyzny 26 ,
Artykuły i korespondencje

posyła się pod adresem

Redakcja „Kuriera Lwo^jego'* Lwów, Ossolińskicii 15.
Zgłaszającym się po numery okazowe
,K u rje r“ przez parę dni bezpłatnie.

posyłać będzie się

PRENUMERATA: m iesięcznie z przesyłką w Polsce 15.— k o r o n
lub a ia r e lt , w innych państwach 17.5i> k o r o n lub m a r e k . Za
zm ianę adresu dopłaca się 60 ( h a l ) fe n .
Cena pojadynczogo1
, numeru ii a-całym obszarze Polski 6 0 (Ii.) f e n .

CENA

OlOS LUDU ŚLĄSKIEGO

przez posła

służy sprawie ludowej.

„ C ł o * c u d u S !q s k 5 o g o “ przedstawia w najwierniejszem dwietie
m ęczarnie ludu polskiego za linią dcm arkacyjną, które lud polski
znosi pod okupacją r.zesk
„ C tfo s L a d a S S ą s k i e g o ” podfije wszystkie gwałty
niordy cze
skie popełnione na ślązkiej ludności polskiej
, ; G ł o s Lurfia Ś iĄ S k i a g o ” przyno5i najobfitsze i najśw ieższe w ia
dom ości z Sejm u w Warszawie„ G l o s L u d u S S ą s k i e g o ” podaje najciekawsze wiadomości 2 po
za granicy
'
„ G l o s L u d u S i ą s l t i a g o ’.’ porusza wszystkie sprawy, które lud
obchodzą piętnuje nadużycia, gorliwie zajm uje się sprawą nauczy
cielstwa i wszystkich tych, /.tórym należy się opieka.
„ G t o s L u d u ś l ą s k i e g o ” niechaj czyta każdy, kto chce być do
brze poinformowany o Slązku Cieszyńskim, o tem, co ten lud myśli
odczuwa, co robi i jak broni się przeciw Czechom.
„ G l o s LucSu Ś l ą s k i e g o ” żądajcie w każdej restauracji i kawiar
ni, jeżeli chcecie się dowiedzieć co nowego o Ślązku Cieszyńskim.
Prenum eratę na „ G l o s L u d u Ś l ą s k i e g o ” i po numery okazowe
pisze-się pod adresem:

Administracja „Głosu Ludu ŚJąskifigO'4 Cioszyn, ul. Niemiecka 3.
Prenum erata 2 przesyłką w Polsce wynosi S28 k o r o n rocznie.
Cena pojedynczego numeru na całym obszarze Polski wynosi 5 0 IhtaS.

OGŁOSZEŃ: Za wiersz aonparelowy luli jego miejsce: w tekście oraz przed tekstem

Mk.

10.— , zwyczajne

Redfiktorzyi 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 i e r z J a m p o i s k i .
Druk W. Piekarniaka i S-ki, W arszawa, O rdynacka 3.
.V

Tel. 44-5^

Mk.

4.-

Wydawca: Ludowa Towarzystwo W ydaw nicza.
---- --- -------- -"■
*
‘W-

