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BACZNOŚĆ LUDOWCY!
Kiedy przed1 rokiem przygotowywa
no u nas wybory do Sejmu, zachowawcy
i wstecznicy wszelkich odcieni, to i es;
nasi panowie i-dziedzice, połączyli się ra
zem; by zgodnie obmyślić sposoby, jak
■
tu do Sejmu tego wprowadzić jaknajwię
cej swoich zaufanych ludzi, swoich za
uszników. Zastawiali więc na nieuświa
domionych ludzi najprzerozmaitsze sidła,
kusili lich różnemi obietnicami, zwodzili
rożnem i przynętami'. Zalecali się ludowi,
zachwalali, że to oni jedyni w Polsce sa
całkiem bezstronni, „bezpartyjni11, że oni
jedynie kochają cały naród polski, oni sa
„narodowi", wreszcie najchytrzej wymy
śloną przez nich przynęta było hasło:
„Bóg i Ojczyzna".
Niema dziś już chyba wśród ludu pol
skiego nikogo, ktoby nie rozumiał, jaki to
“prawdziwy c&l ukrywał się za tern pięk
nem hasłem. Niejeden naiwny, który
przedtem nic złego w tern nie podejrzywał, nie dostrzegał żadnej' zdrady, później
przekonał się, że była to tylko zręczna
pułapka, dowcipny haczyk na łapanie
poczciwych ludzi.
Tak było przed rokiem.
Ale ciiż sami panowie i dziś nie pró
żnują. Nie dają za wygrane, a różni z ich
obozu spryciarze 'tylko myślą wciąż nad
tem, jakby wymajstrować 'nową na ciem
ny lud pułapkę, przyrządzić nową przy
nętę, uikuć nowy. nieznany dotąd, haczyk.
Wiemy to wszyscy, że wiara w bo
skie posłannictwo człowieka,
wiara
w prawdę i sprawiedliwość chrześcijań
ską największa, jest w ludzie polskim, że
z całego narodu 'naszego lud ten właśnie
najbardziej jest przywiązany do tej- wia
ry, że lud otacza czcią świętą krzyż Chry
stusowy. Pamiętamy, jak w czasie naj
cięższych prześladowań moskiewskich,
lud ten z zapałem i nabożeństwem wzno
si! krzyże po nocach, 'kiedy w dzień
nie dopuścił do tego najezdnik mos
kiewski.
A teraz zobaczmy, co się dzieje?
Oto ludowi temu różni rtibyto jego
przyjaciele i obrońcy wmawiają', tłuma
cza, że tej jego wierze, temu drogiemu,
świętemu krzyżowi grozi jakieś niebez
pieczeństwo, układają więc różne w tym
duchu rezolucje (postanowienia) i podsu
wają podstępnie ciemnym, zgoła nic* złe
go nie przypuszczającym poczciwcom do
podpisu

Mówi się np. w tych rezolucjach:
„Nie dopuścimy, aby z naszych szkół wy
rzucono krzyż".
A czy kto z was kiedy spotkał takie
go człowieka, któryby miał takie zamia
ry, czy słyszał namawiającego d'o takie
go „wyrzucenia krzyża" ze szkoły? Napewno nie, bo w całej Polsce niema takie
go Polaka. Mógłby to być chyba tylko
jakiś warjat, obłąkaniec^ szaleniec, ale
tacy — na miły Bóg — nigdzie przecież
głosu nie mają. Więc takiego niebezpie
czeństwa naprawdę niema, jest to po pro
stu bajka.
Mówi się dalej- o „religji panującej".
Ta rzecz wymaga bliższego wyjaś
nienia.
W ewangelji, w czystej nauce chrze
ścijańskie} nigdzie niema mowy o pano
waniu. Panowanie takie spotykamy nato
miast u obłudnych zakonników —• krzy
żaków; głośnych w dziejach świata, a naj-,
bardziej w dziejach naszych, tych przod
ków krwiożerczego prusactwa. którzy
świetokradzko w imię krzyża wyrzynali
w pień całe plemiona ludzkie. Taką chę
cią panowania kierowali się okrutni caro
wie moskiewscy i różni ich wielkorządr
cy, tak śweccy, jak i duchowni, różni Eulogjusze, którzy za pomocą gwałtu i siły
brutalnej starali się nawracać na swoją
wiarę .prawosławną nie pogan, lec,z- itir
nych chrześcijan, takich co naprawdę le
piej rozumieli naukę Chrystusowa i świę
cie} czcili krzyż Zbawiciela.
Wiemy jak te gubernatory, episkopy
i popy okrutnie prześladowali męczeń
skich unitów, jak plugawili kościoły i za
mieniali je na cerkwie prawosławne.
A wszystkie te łajdactwa robili
w imię wiary, w imię krzyża.
Czy chcielibyście, abyśmy i my wzo
rem krzyżaków i carskich siepaczy, epis
kopów i popów — prześladowali innych
za wiarę
Prawdziwa wiara, religja, a już naj
bardziej religja pasza, oparta na miłości,
nie każe nam nikogo prześladować, niko
go przymuszać, nikogo gwałtem nawra
cać, n a d n ik im p a n o w a ć .
Kto twierdzi inaczej, jest albo bez
czelnym kłamcą, obłudnikiem, jak prawo
sławny biskup słynny Bulogjusz, albo za
ślepionym, ciemnym człowiekiem.Jeżeli się bliżej zastanowimy nad tą
sprawa, to zrozumiemy łatwo prawdzi
we cele, prawdziwe, zamiary tych ludzi

którzy układają takie rezolucje, o jakich
<vyżej wspomniałem. Tym panom nic
chodzi o obronę wiary, a o wieczne pano
wanie.
■Chodzi o to, aby oni — panowie —
rządzili wszędzie, a więc przedewszystkieni i w szkole, w której pragnęliby
z dusz młodocianych ludu polskiego; wy
chować, wytresować .potulne owieczki
i 'barany, któreby później mogli spokojnie
strzyda.
Rzecz ta staniej się dla nas bardziej
zrozumiałą, jeżeli zwrócimy uwagę na
to, co dalej mówi się w takich rezolu
cjach.
Oto, że nauczycielem w szkole może
być tylko „dobry katolik11.
Czy widzicie teraz haczyk?
Bo co to znaczy? Kto tu będzie
orzekał, kto będzie wystawiał te świa
dectwa na „dobrą katollekość"?
A no rzecz prosta, że nie wy. obroń
cy ludu i jego przyjaciele, nie wy uczciwi
ludowcy.
Takie świadectwa będą wydawać
obrońcy starego porządku, panowie za
chowawcy r wstecznicy, dla których
prawdziwy obrońca ludu. szczery ludu
tego przyjaciel, a więc ludowiec nigdy nie
będzie tym „dobrym katolikiem", a'-więc
i nie .może być nauczycielem w szkole
polskiej;
Takiego na nauczyciela do szkoły ni
gdzie się nie przyjmie, a gdzie już jest,
to się go usunie; wyrzuci.
Krzyża ze szkoły nikt naprawdę nie
zamyśla wyrzucać, to są wierutne bajki,
to są strachy zmyślone przez naszych
pańskich mędrków. Ale że ludowców, to
my rozumiemy, że nasi panowie mieliby
Wielką ochotę wyrzucić z każdej szkoły
i w ogóle z każdego stanowiska społecz
nego. ,
Jeżeliś bracie
dobrze zrozumia?,
w czem tu pułapka, haczyk na ciemnych
ludzi, to staraj się dokoła siebie, w swojem otoczenia objaśniać i uświadamiać
tych, co tego jeszcze nie widzą, aby i' oni
potrafili zdzierać maskę z obłudników,
oszustów, aby mieliłodwagę obnażać fałsz
i przewrotność tych wrogów ludu, któ
rzy w imię świętości religijnych, chcieli
by nadal lud w swej garści utrzymać
i wyzyskiwać oraz poniewierać nim tak,
jak to dotychczas czynili .
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Czytelnicy będą zapewne ciekawi,
Jak wygada Gdańsk, jedyny port polski,
0 (którym się ciągle mów,i w Polsce i do
którego tak wielką przywiązujemy wagę.
Zeszłego tygodnia około 30 posłów
indowych urządziło wycieczkę do Gdań
ska, alby się przypatrzyć tamtejszemu jar
markowi. Chcę więc pokrótce opowie
dzieć wrażenia, jakiego się doznaje
•w, Gdańsku.
Gdańsk z okoli icą, czyli tak zwane
„wolne miasto Gdańsk" utworzone przez
pokojowy traktat wersalski, obejmuje
około 2000 kilometrów kwadratowych
1 liczy około 350.000 mieszkańców, czyli
trzecią część 'ludności Warszawy. Jest
to maleńki kraik niew.iększy od naszego
powiatu, który sam utrzymać się nie mo
że, bo nie ma przede wszystkiem co jeść.
Samo miasto Gdańsk jest przepiękne,
piękniejsze od Warszawy i: Krakowa. Ta
kich pięknych starożytnych budowli nie
ma w żadnem pollskiem mieście, a 'wszyst
ko w stylu polskim, z prześlicznymi wie
życzkami,, malowanymi fasadami (prze
dnia część domów), balkonami przed bra
mą i t. p. Ratusz gldański i ogromny ko
ściół Panny Marji należy do cudów pięk
ności. '
Niestety duclli tego polskiego na ze
wnątrz miasta jest na wskroś niemiecki.
Polaków w Gdańsku nie cierpią,. Polacy
stanowią mniejszość, (zaledwie 10-tą
część) i mrawie ich nie widać. Na szyl
dach sklepowych fest wiele nazwisk pol
skich na „ski“, ale właściciele tych skle
pów nie czują się Polakami. Niewątpli
wie jednak płynie w nich krew polska
i może sobie kiedyś to> przypomną.
W skiiepach drożyzna przeważnie ta
ka sama jak w Warszawie, bo trzeba pła
cić niemieckimi markami. Polakom sprze
dają niechętnie i liczą im ceny o wiele
wyższe nz Niemcom. Towary 'jednak są
tandetnie, choć niektóre tanie, n, p. para
trzewików kosztuje od! 150—200 mk. nie
mieckich. Na jarmarku kupcy polscy ku
powali przeważnie u kupców berlińskich,
bo ogromny spadek naszej waluty czyni
niemożliwym zakup u kupców angielskich,
francuskich łub duńskich.
Port gdański, leżący o 6 km. od mia
sta, Jest zaniedbany rozmyślnie przez
Niemców,, aby nie rolbić konkurencji por
tom niemieckim Hamburgowi, Bremie
i innymi. Jeszcze miljony >trzeba wło
żyć, aby ten port rozszerzyć. Do tego
ma Polska prawo na podstawie traktatu
wersalskiego. Właśnie kiedyśmy byli
w Gdańsku, w „Nowym Porcie" wyłado
wywano okręt polski pod nazwa „Wisła",
który przywiózł z Ameryki 12 lokomo
tyw dla Polski, mąkę i inne artykuły.
Gdańsk od' paru tygodni przestał na/eżeć do państwa niemieckiego. Należy
on obecnie do „Ligi Narodów", a rządzą
w nim obecnie angiicy z ramienia państw
Koalicji. Wojsko i urzędnicy niemieccy
opuścili Gdańsk. Naczelnym komisarzem
Gdańska jfcst obecnie p. Tower, anglik,
który bardzo kokietuje niemców gdań
skich. aby się oddali pod opiekę Anglii.
W ten sposób ścierają Się w Gdańsku
w\p?ywv angielskie i polskie. Jakie wpłiy«cy zwyciężą — to się okaże. Będzie to
! od nas dużo zależało, ijalk się ułożą przy
szłe 'stosunki Polski z Gdańskiem.
Anglicy będą siedzieć w Gdańsku aż
tSo ułożenia konstytucji wolnego miasta
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swego zadania, z braku wyrobienia po
litycznego posłowie chłopscy są prowa
dzeni przez kilku prawicowych łub lewi
cowych macherów politycznych o od
miennych zabarwieniach i przez to popeł
niają kardynalne gi'i)ups.twa nie licujące
z powagą Sejmu, głosując jednego dnia
za jakąś, a następnego dnia przeciwko tej
że samej sprawie.
Tak było już kilka razy, co sam spo
strzegłem^ a ile razy byllio, co i nie spo
strzegłem.’ Naprzykład ostatnio się za
stanawiają, czy Sejm ma być dwuizbowy,
czy jednoizbowy, i nie przyjdlzie im. myśl
logiczna do głowy, że wyższa izba, to ha
mulec w życiu politycznym, to kula u no
gi i tak ledwo się wlekącemu społeczeń
stwu. Gdyby chlłiopi byli zgrupowani
w jednym, a nie w czterech czy pięciu
klubach, to nad projektem, izby wyższej
przeszliby do porządku dziennego i nie
prowadziliby debaty nad1 przeżytkiem nie
przynoszącym państwu ani korzyści mo
ralnej, ani materialnej, tylko jiedno marno trawiienie czasu. Pójdźmy dalej, weźmy
regulator stosunków społecznych, t. j.
sfery, urzędnicze. Tu, począwszy od naj
wyższych urzędników, a skończywszy na
odźwiernym w powiecie, jest bardzo nie
wielki procent łudzi dobrej wolli, którzy
pełnią jak należy swoje obowiązki Więk
szość nie zna swych obowiązków i życia
ludzkiego. Nieraz młokos, mający jak to
mówią, mleko na brodzie, a siedzący na
stoliku urzędniczym, traktuj chłopa, któ
Będąc dzieckiem i słuchając opowia ry mogliby być jego ojcem, na ty. Dla
dań swego dziada o Polsce i 1
wojsku pol przykładu wezmę jedno, czy dwa biura
ski em, a czując tyrańskie panowanie Ale z Krasnegostawu, bo jest obecnie- tyle róż
ksandra 111, wydawano mi się wówczas, nych binir, że nawet nie wiem czy Biuro
iż Polska, to jest coś w obłokach, które odbudowy kraju i przydziału drzewa na
nigdy nie może być doścignione. Z tem odbudowę, to jedno, czy też dwa różne
'wzrosłem i poszedłem służyć jak i wielu biura. Ale czy ono jedno, czy dwa, o nich
innych w szeregi armii rosyjskiej, tam chcę slow parę powiedzieć. Na wiosnę
dopiero poznałem callią bezczelność, acz ubiegłego roku na jednej :z. wiosek gminy
kolwiek łagodniejszych rządów Mikołaja Rudka spotykam jakiegoś obcego pana
II. w stosunku do Polaków, a szczególniej u pytam o cel, przybycia— odpowiedź: „Je
do Polaków z 'krwi i kości. Poznałem ol stem z 'biura budowlanego i przybywam
brzyma na glinianyćh nogach i nie wie zbadać ilość brakującego drzewa do od
rzyłem nigdy w żadne zwycięstwo wo budowy, bo biuro musi dać drzewo na od
jenne arniii rosyjskiej, patrząc na tę ar- budowę spalonych zagród". — „Czy to
mję przez 5 i pćit roku służby. Prawie z lasów rządowych, czy z prywatnych?"
dnia nie było. bym nie pomyślał sobie, — „1 z jednych, i drugich". — „A no do
czemu nie służę w wojsku potokiem, _ co skonale, kiedy taili". Lecz słowo zostaHO
było wówczas tylko marzeniem: nfezisz- słowem. Czynu żadnego. A chłop jak
czalnem. Lecz wyroki Boskie ag. niezba niie miał drzewa, tak niema. Mało tego.
dane. Sprawiedliwość ma swa granicę, Pewnego razu patrzę, biegną chłopi do
a bezczelność i kłamstwo ma swój1koniec. cięcia żydowskiego w prywatnem lesie.
Trzy potęgi, krępujące życie polskie z gó Zapytuję, dokąd? „Do lasu, bo przyje
rą sto lat, rumęliy w gruzy. Na ich gru chał „pan" i zamknie żydom las na wy
zach powstaje do samodzielnego życia wózkę, tylko 'będzie na odbudowę". Idę
Polska oczekiwana przez kilka pokoleń/ i ja. W lesie spotykam urzędnika, który
Polska chce żyć i my Polacy winniśmy zabrania wszelkiej wywózki, tylko na od
dać tej wyśnionej Polsce tężyznę ducha, budowę sąsiednich wiosek. Lecż jak
aby stała się potęgą i postrachem; gdyby zwykle słowo zostało słowem, a czyn ża
kto obcy 'zechciał wyciągnąć łapę po to, den. Zyd gdzie chciał wywieźć drzewo,
co jest polskie. Lecz co się dzieje? Jedyny tam wywiózł. Zapytuję więc tego pana
polski żołnierz, wierny stróż swych pie co zamykał, czemu tak jest — odpowiada,
leszy, bije się tradycyjnie po bohatersku że żyd ma pozwolenie od wyższych
na rubieżach Polski, odpierając wszelką wiładz. Opowiadał mi wójt gminy Rud
hołotę, chcącą zagarnąć mienie i ziemię ka, iż przyszło zarządzenie do wójta, aby
polską. A reszta co robi? Reszta miast w fesie Sienicy Różanej w cięciu żydowiść w myśl wysiłków żołnierza i budo skiem. gdzie jest i ‘tartak, zamknąć 1'as na
wać Pdtoke. to 'pod przywództwem róż wsżelkji wywóz. „Pojechałem, zamknąłem.
nych szl'fi'bruków i mąciwodów dorwała Za parę dni dają mi znad, iż żyd wozi.
się do urzędów i stanowisk i pilnuje tylko Jadę przekonać się, i co się okazuje —
własnej skóry. Weźmy tylko ten nie kupiec ma pozwolenie z tego samego biu
szczęsny Sejm. Zapytam się, czy potrze ra na wywóz, co był zakz, tylko z późby i warunki życia chłopskiego tak się ze źulejszą datą". No i co sądzić o takich
soba różnią, że się chłopscy posłowie po zarządzeniach?
Sad mimowoli musi
dzielili na różne grupy. Chyba każdy wyjść trojaki: w dwóch wypadkach musi
przyzna! że nie. Warunki i potrzeby opierać się na domysłach: 1) że dany
chłopa polskiego są jednakie jak Polska urzędnik, co daje i cofa swoje zarządzenie
szeroka i długa, tytko z 'braku zrozumienia jest głupi, nie wie, co mu wolno a czego
Gdańska i zawarcia układu między Gdań
skiem a Polską. Może to potrwać pól
roku, kto nawet -rok. Potem Anglicy
Gdańsk opuszcza i miasto zacznie się rzą
dzić samo jako osobne niby, — państew
ko, ale pozostawać będzie zawsze pod
opieką „Ligi Narodów".
Polsce Gdańska bezwzględnie potrze'
ba. bo to jest jedyny możliwy oddech Pol
ski; ku morzu i innego portu niestety nie
posiadamy. Dlatego miusimy prowadzić
taką politykę, aby mieszkańców Gdańska
sobie nie zrażać, ale ich przyciągnąć do
P-^ki. Jako jedyny port Polski —
Gdańsk urośnie niedługo w ogromne mia
sto, kwitnące bogactwem i dobrobytom.
Wtedy sami gdańszczanie poznają, że ich
interes leży w przynależności do Polski.
Wtedy niejeden sobie przypomni, że jego
dfiad. pradziad był Polakiem, nauczy się
po polsku i sam będzie ciążył do Potoki.
Gdańsk — jako jedyny nasz port, —
jest perlą w, koronie polskiej i dlatego po
winniśmy go.otoczyć szczególną pieczo
łowitością.
.fan Babski,
poseł do Sejmu.

C o b y t o jeszcze napra
wić w Polsce należało.
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nie wolno, Juib też 2) że je>ian drugiemu
m-pędza rapów ki, trzeci sąd' jest to stwier
dzenie faikstu. źe jest niesprawiedliwość
w urzędach i .niższych, i wyższych.
W miejsce wiec tego, by goić rany
zadane w dtuszs dMopską przez rządy ob
ce, to sic jątrzy i rozginała te rany i zraża
chłopa do tych polskich rządów. A więc
panowie urzędnicy, uprzytomniacie sobie,
żeście wy dla społeczeństwa, a nie społe
czeństwo dla was, bądźcie Polakami, oby
watelami, a nie bezmyślnymi pasożytami
biurokratycznymi, stańcie przy nawie,
kierujcie jak m-ileśy uczciwie i sprawiedli
wie. a nasza- bolesna gorycz chłopska
przemieni się w życzliwość dla Was, bo
Polska stanie się praworządną i sprawie
dliwa, a tego i Wam i sobie życzy.
Jan Sadiak z Łopiennika.

Nieszczęśliwy Okręg.
(Z pow. Łomżyńskiego).
Okręg Łomżyński pomimo, źe jest mocno
zrujnowany przez wojnę i należy do 9-ciu
powiatów najbardziej zniszczonych, to za
liczony być musi i do nieszczęśliwych, a to
nieszczęście najwięcej dokucza rolnikom,
bo mimo najszczerszej chęci do pracy
stają na przeszkodzie ludzie i to nie lada
kto, bo inspektorzy państwowi.
1) W roku 1919 latem inspektorowi skar
bowemu w Łomży przyszło do głowy na
kazać, ażeby straż skarbowa zniszczyła ty
toń, no i naturalnie rozkaz został gorliwie
spełnionym,, bo w gminach Chlebiotkowskiej, Rutki-Kosaki, Śniadowskiej i częścio
wo w Szczepankowskiej tytuń nakazali
powyrywać, został tylko u „Opornych". Co
będzie w roku bieżącym, to zobaczemy, ho
prawa polskiego dla tytuniu jeszcze niema.
2) W roku 1919 były „Starszy Inspektor
Rolny na powiat Łomżyński" (jak się sam
mianował) tak gorliwie spełniał obowiązki,
że przy wydawaniu zapomóg ludzie cze
kali tygodniami i nareszcie jęczmień na
kaszę sprzedali, ba bo było już po Św.
Piotrze; ale za to na uregulowanie ceny
zebrał 140 tysięcy marek, i takowe przeka
zał Wydziałowi Odbudowy, to chyba nie
źle uregulował, a w Łomźyńskiem niema
nawet szkoły rolniczej i za te 140 tysięcy
(o zapewne można byłoby otworzyć. Naresz
cie poznali się na panu inspektorze i wyrzncili.
,
3) Nastał po nim jako pseudo-inspektorwłaściwie referent rolny przy Starostwie p
Rogoziński, wielki obszarnik z Podola, sta
rzec i rozpoczął swoją pracę dosyć gorli
wie; bywa na zebraniach Kółek Rolniczych
i miewa odczyty, ale zawsze jednakowe.
Było tak w Zambrowie, Śniadowie i Kupiskach. Zaczyna od słów.- „byłem boga
tym, miałem majątek, a źe uciekłem przed
bolszewikami, to postanowiłem pracować
na niwie społecznej “ i co prędzej szuka
globusa (a że zebranie Kółek bywa zazwy
czaj w szkole, więc o taki globus nie
trudno) i rozpoczyna opowiadać—tylko nie
myślcie, Szanowni Czytelnicy, źe opowiada
ażeby skomasować pola, podnieść kulturę
rolnictwa, zorganizować drobnego rolnika,
zużytkować nieużytki i odłogi, ująć prze
mysł rolny w swe ręce—-nie, uchowaj Bo
że, nie o tem pan referent .myśli, on opo
wiada, skąd wieją wiatry, dla czego one
tak wieją, a nie inaczej, coby było, gdyby
nie było wiatrów i t. d. za co w Zam
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browie i Kupiskach od Kółkowiczów
otrzymał zasłużone podziękowanie, gdyż
powiedzieli mu ofwarcie, że jeżeli pan referant ma w głowie tylko wiatry, to szko
da, że jest referentem. I słusznie, miej
sce takiemu starcówi być nadzorcą w
schronisku, ale nie referentem rolnym, tem
bardziej, że w sąsiednim powiecie Kolneńskim jest referentem rolnym tak zacny
człowiek i tak dbały o dobro rolnika, że
odczuwa się ogromną różnicę i narzeka
nia rolników pow. Łomżyńskiego należy
uważać za słuszne.
Czytelnik „Gazety*
J. Gałka.

6 isi. Zajączków pow. Kieleckiego.
W dużej kościelnej wsi Psolminie zja
wili się d. 17 stycznia jacyś podejrzani
agitatorzy, którzy przy pomocy miejscowe
go proboszcza i właściciela folwarku p. Parzewskiego zwołali wszystkich gospodarzy
ze wsi, całą słućbę folwarczą i wygłosili
kilka mów, zachęcając do zapisywania się
do jakiejś pańskiej organizacji. Kto się
zapisywał, ten dostawał po 2, 3 a nawet
i 4 łokcie surówki, takiej jak na koszule.
Znaczy to, że zaczyna się jakaś szalona
agitacja, zdążająca do opanowania przysz
łego Sejmu i rządów w kraju.
W gminie tutejszej, liczącej 6 tysięcy
ludności, odbyło się posiedzenie Rady
Gminnej, na którym uchwalono następu
jący projekt:
„Na wiadomość, że Sejm Ustawodaw
czy ma stworzyć Konstytucję, tę najważ
niejszą dla ludu sprawę, z troską o przysz
łość wzywamy wszystkich posłów ludo
wych, aby w tej dziedzinie byli ostrożni
i zastosowali się do woli całego narodu
i żądali, aby w przyszłości wola ludu nie
była lekceważona, lecz szanowana i wyko
nywana. Żądamy przeprowadzenia jaknajprędzej reformy rolnej, uchwalonej d. 10
iipca 1919 r., bez żadnych zmian. Żądamy
praw ściśle demokratycznych, ludowych,
aby szczytna władza była w rękach ludu,
a nie uprzywilejowanych, którzy zapamię
tale chcą ująć ster rządów w państwie
w swoje ręce i rządzić, jak ongiś ich przod
kowie, którzy przez rozpustę i łajdactwo
Polskę zgubili, a chłop i robotnik jęczał
w jarzmie niewoli pańszczyznianej. Więc
my niżej podpisani członkowie Rady Gmin
nej w Zajączkowie w imieniu całej gminy
protestujemy przeciw utworzeniu Sejmu
dwuizbowego; nie chcemy izby panów, nie
chcemy izby *wyższej, nie chcemy Senatu;
żądamy Sejmu jednoizbowego.
P o d p i s y : Antoni Mikulski, Antoni Gogul, Jan
Mróz, Antoni Smardzewski, Kazlmiorz Kowalski, Jan
Wawrzyekl, Michał Kot, Bornard Kmiocik, Andrzej
Pollt, Józef St«nkiewi3z, Jan Gajdiir, Marok Kowals
ki, Franciszek Mikulski.

Z8 wsi Góra Sw. Małgorzaty pow, Łęczyckiego’
Dnia 4-go lutego moja 16-to letnia
córka udała się do m. Ozorkowa i zabrała
z sobą pół kwarty masła do sprzedania.
W mieście podeszło do niej 2 młodych
porządnie ubranych wojskowych i pytają,
ile żąda za te pół kwarty masła. Ona od
powiada, źe 30 marek, to jest tyle, ile teraz
się płaci. Na to oni odpowiedzieli, że da
dzą 15 marek, ale i (ego nie dali, masło
podstępnie zabrali, oświadczając, że i oni
służą darmo, to i masło mogą brać darmo.
Jeżeli tak dalej będzie się działo, to
lud nasz zupełnie straci zaufanie do na
szego wojska, które zamiast nas bronić,
przynosi nam krzywdy i straty.

W. Cieślak.

i

Z p i. Wolica pow, Stopnicklep:
Odbyło się zebranie gminne, na którym
powzięto następującą uchwałę:
Zebrani gminiacy, gminy Wolica po
wiatu Stopnickiego w dniu 26 stycznia
1920 r. pod przewodnictwem Wójta gminy
Jana Jenerała w liczbie 291 osób, żądają
przyłączenia do Polski bewzględnie wszy
stkich ziem, które dawniej do Polski nale
żały, a mianowicie: Ślązka Cieszyńskiego,
Spiszą i Orawy z okręgiem Czadeckim,
Ślązka Górnego, Gdańska, Warmii, Mazo
wsza Pruskiego, Galicji Wschodniej i wszy
stkich ziem, które bezspornie ciążą ku
Polsce. Protestujemy przeciw umiędzyna
rodowieniu Wisły, jako naruszeniu suwe
renności Rzeczypospolitej polskiej.
•

-
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gośćca, reumatyzmu, nerwobólu, postrzału, poda
gry i boli przy zapaleniach, hiszpańce 1 t. d., jest
przykładanie H t h e u m c n u , Sposób uiycia podany
w każdej aptece i składzie aptecznym przy na
byciu R h e t i m o n u .
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Sejm.

Na dwóch posiedzeniach w ubiegłym
tygodniu radzono nad sprawą zniesienia
Ministerstwa Zdrowia Publicznego i za
mienienia go na specjalny urząd- podległy
jakiemuś innemu miinfoterstwu.
Poseł
Rosset zgłosił wniosek, by ministerstwo
to przekształcić w Departament Zdrowia
Publicznego i połączyć z Ministerstwem
Spraw Wewnętrznych. Sprawę te na
wniosek posła Dra Buzka (ludowca) ode
słano do ponownego rozpatrzenia w Ko/misjii.
Następnie weszfe pod rozprawy spra
wa felczerów. Panuje u mas ogromny
braik lekarzy. Na powiat wypada czasami
3 lub 4 lekarzy, nie mogą oni naturalnie
w żaden sposób podołać swemu zadaniu
i skutek jest taki, że ten, kto bogatszy, ła
twiej sobie może lekarza sprowadzić, ca
ła zaś biedniejsza cześć ludności, a zwłasz
cza wlfeś, pozostaje bez pomocy lekar
ski aj.
Jedynymi Budźmi, którzy okazywali
dotychczas stale pomoc lekarska na wsi,
oraz w mieście ludności biedniejszej, byli
felczerzy. Naturalnfe, że felczer uczył sic
dałako mniej i daleko mniej urmie niż le
karz. ałe 'każdy z nich już przs* sama dłu
goletnią praktykę przy lekarzach i p®
szpitalach nauęzyi sie tyle, że nie jednemu
choremu ulgę przyniesie, a często, to i niegorzej od lekarza z choroby wyleczy. By
łoby więc z ogromną szikodą dla ludności
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zabraniać felczerom leczyć ludzi, zwłasz
cza teraz, kiedy panują wśród nas naj
straszniejsze choroby, a lekarzy jest taki
ogromny brak. Tymczasem Bezeler za
czadów okupacyjnych wydał rozkaz, za
braniający felczerom leczenia ludzi i na
kładający za to na nćch duże kary, i to
rozporządzenie dotychczas obowiązywa
ło. By więc podobne szkodliwe dla lud
ności przepisy znieść, zgłosił poseł Szy
frffio odpowiedni wniiiosek do Sejmu.
Ogromna większość Sejmu wypowiedzia
ła się za wnioskiem posła Szybiłły i został
on dla ostatecznego rozpatrzemia odesłany
do Komisji
Niesłychane wzburzenie w Sejmie
wywołał wniosek' nagły ludowców, zgło
szony przez posła Witosa, w sprawie
wo jskowo-1ekar skich oględzin kobiet, któ
rych synowfe lub bracia służą w wofsku,
a którzy dla braku dozoru w gospodar
stwie mają być z wojska zwolnieni,
Sejlm trząsł! się z oburzenia, że Mini
sterstwo Spraw Wojskowych mogło wy
dać podobne barbarzyńskie zarządzenie.
0 sprawie tej piszemy w „Gazecie" od
dzielnie.
Na drągiem posiedzeniu rozpatrywa
no wniosek Ministra Skarbu p. Grabskie
go w sprawfe dwóch nowych pożyczek
państwowych: jednej długoterminowej,
drugiej krótkoterminowej — obydwóch
przynoszących po 5 od sta. Po długich
rozprawach wniosek rządowy przyjęto
1 Sejm uchwalił zaciągnąć obydwie te po
życzki wewnątrz kraju.
Pod koniec pos&edzenia socjaliści
zgłosili nagły wniosek o przyśpieszenie
rokowań pokojowych z bolszewikami
i o jawne prowadzenie tych rokowań. Za
socjalistami’] głosowali stapińczyey i le
wica „Wyzwolenia11, ludowcy z ogólnego
Klubu1 w porozumieniu z Narodowym
Związkiem Robotniczym złożyli przez
posła Dąbskiego oświadczenie, że będą
głosowali za nagłością wniosku socjali
stów, żeby raz nareszcie wyświetlić spra
wę tych rokowań, gdyż prezes Komisji
Spraw Zagranicznych w Selmie poseł Stajnisław Grabski (ze Związku Ludowo-Na
rodowego) naopowiadał o sprawie pokoju
niestworzonych' rzeczy do dziennikarzy,
to jest do przedstawicieli! gazet, a ci to
Bamo wi gazetach powtórzyli, czym wpro
wadzili ludność w błąd1
. Poseł Dąbski wy
raźnie zaznaczył, źe ludowcy są przeciw
ni prowadzeniu jawnych obrad1 z bolsze
wikami, gdyż to przyniosłoby tylko ko
rzyść bolszewikom, a Polsce przyczyniło
by wielkie straty i źe pragną oni tylko
owa sprawę wyświetlić

Oględziny kobiet przez wojskowych.
Ministerstwo spraw wojskowych wy
dało dnia 29 listopada 1919 roku następu
jący rozkaz?
1 „Celem określenia zdolności ido pra
cy kobiet, członków rodziny popisowego,
ubiegającego się o ulgę na zasadzie ’art.
61, „Tymczasowej ustawy o powszechnej
obowiązkowej służbie wojskowej11 winny
Mie być poddawane przeglądowi lekarskie
mu w Kom/sB przeglądowe!, ale pTzegląd
'f.ąn odbywać się winien w obecności jetfynie lekarzy Komisji przeglądowej w cddfeśelryym pokoju11.
Podpisał: Froehlich
podpułkownik sztabu generalnego
9zef sekcji pobwowej i uzupełniającej.
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wydaniu takiego rozporządzenia
rzy. Dalej bronił tego rozporządzenia
Sejm nie został zupełnie powiadomiony/ poseł Trzciński ze Zjednoczenia ludowego
ale okręgowe Komisje poborowe zaczęły (partja ks. BlizAńskiego), która idzie pod
go wprowadzać w życie. Dopiero liczne hasłem „Bóg i Ojczyzna". Stanowisko
skargi ludności zwróciły uwagę posłów tydh posłów wywołało w końcu powszech
ludowych na to rozporządzenie. Zaczęły ne zdumienie.
W głosowaniu pierwszy wniosek po
dochodzić skargi, że Komisje poborowe
każą się kobietom od 16 do 70 roku ży sła Bryla przyjęto, a drugą część wnios
cia rozbierać do naga w obecnośoii wojsko-: ku odrzucono, bo głosowali, za nim tylko
wych. że przytem niektórzy panowie woj ludowcy, a przeciw głosowali: endecy,
skowi pozwalają sobie na bezwzględne klcrykali (bliźniacy), tugutowcy (tak!)
żarty, ktióre trudno publicznie powtórzyć. i socjaliści.
W ten sposlćb wniosek ludowców za
Po otrzymaniu tych skarg — zwłasz
cza z Małopolski — zarząd Klubu Pol. kończył się zwycięstwem, oględziny ko
Stronnictwa Ludowego zebrał siię na na biet będą znieszone i pozostaną tylko czar
radę i uchwalił wnieść w tej sprawie wnio ną plamą w naszej historji.
sek ngły na pełnym Sejmie. Wniosek ten
uzasadniał prezes klubu Witos. Nagłość
wniosku została jednogłośnie przyjęta.
Bronił tego rozporządzenia tylko p. mini
ster wojny gen. Leśniewski, ale w poło
Nad tą sprawą obradowała zeszłego
wie mowy zakrzyczęli go posłowie ludo
tygodnia komisja zagraniczna Sejmu usta
wi', tak, że ledwie skończył.
Wniosek został odesłany do sejmowej wodawczego, na której minister spraw
(komisji wojskowej. Rozprawiano nad zagranicznych p. Patek przedstawił wa
nim 2 dni, ostatni raz dn. 27 lutego. Prze runki, które rząd postawi bolszewikom.
ciw temu obowiązującemu rozporządze Wedle ogłoszonego komunikatu, warunki
niu wystąpili posłowie ludowi z całą te przedstawiałyby się następująco:
1) Rząd polski zażąda od bolszewi
gwałtownością. Poseł Bryl zgłosił imie
ków
opróżnienia ziem, które należały do
niem ludowców wniosek następujący:
państwa
polskiego przed rozbiorami tj,
„1. Sejm wzywa rząddo natychmiasto
wego telegraficznego odwołania rozkazu przed rokiem 1772. W ten sposób bolsze
w sprawie dokonywania oględzin lekar wicy musieliby się cofnąć poza Mohylow
skich matek i sióstr reklamowanych kie i do Kijowa.
2) Te ziemie przejdą pod wpływ pol
rowników gospodarstw i żywicieli ro
ski
i
bolszewicy do nich mieszać się nie
dzin;
mogą. Tych ziem Polska nie zamyśla za
2. Sejm: wzywa rząd do surowego bierać, bo to są ogromne obszary z wie
ukarania winnych wydania tego rozkazu. loma miljonami ludności. Polska sama
Rząd ma w tej sprawie przedłożyć spra porozumie się z narodami, mieszkającymi
wozdanie Sejmowi w ciągu dni 14-tu“.
na tych obszarach i rozstrzygnie o sto
Poseł Jan Dąbski oświadczył w swem sunku tych nar odiów do Polski.
przemówieniu, że takie rozporządzenie
3) Bolszewicy zapłacą Polsce od
hańbi Polskę wobec zagranicy, która bę szkodowanie za zniszczenie wojenne wy
dzie myślała, że Polska jest krajem bar rządzone przez wszystkie wojska rosyj
barzyńskim, skoro tam; stosują takie spo
skie. nie wyłączając wołsk carskidh. Ro
soby. Kobiet polskich nie wolno zmuszać sja zwróci Polsce wszystko, co zagrabiła
do obnażania isę wobec mężczyzn, choćby po rozbiorze Polski.
nawet lekarzy wojskowych, bo to godzi
4) Bolszewicy nie mogą prowadzić
w ich wysoką moralność. Żadne środki na obszarach Polski i ziem' odistąpionyoh
ostrożności tu nie pomogą, bo w lokalach agitacji bolszewickiej.
poborowych brak miejsca i oddzielnych
5) Pokój zawarty międizy Polską
lokali. Zresztą i gdyby, nawet takie loka a bolszewikami musi być zatwierdzony
le były, my sobie nie życzymy tego, aby przez zgromadzenie narodowe rosyjskie,
nasze matki i, siostry były oglądane przez aby go potem bolszewicy nie zerwali.
obcych mężczyzn. Wykonanie tego roz
Anglja i Francja nie przeszkadzają
porządzenia ogranicza się w praktyce do Polsce w zawarciu pokoju z bolszewika
oględzin kobiet-włościanek, bo żadnemu mi, ale sami1 z nimi nie chcą wchodzić
oficerowi nie przyszłoby na myśl. że mo w uikłady. Za to handel tych państw z Ro
żna kazać rozebrać się jakiejś inteligen sją bolszewicką już się rozpoczął.
tnej pani wobec 'obcych mężczyn. Niektó
Rząd polski zawiadomi o swoich wa
rym panom się zdaje, że z włościanką mo runkach
pokojowych
Koalicję,
po
żna robić wszystko, co się komu podoba. rozumie się z ludami wschodnimi, poczem
Do tego nigdy nie dopuścimy! Gdybyśmy wyznaczy miejsce dla rokowań pokojo
nawet przepadli z naszym wnioskiem wych (Wilno lub Mińsk).
|
w komisji plćljidziemy na pełny Sejm, od
Zawieszenia broni w czasie rokowań
wołamy się do opinji publicznej i naszą pokojowych zdaje się nie będzie, czyli
sprawę wygramy. Oburzające rozporzą wojna — mimo rokowań — trwać będzie
dzenie ministra wojny musiii być natych w dalszym ciągu aż bolszewicy warunki
miast zniesione!
polskie przyjmą. Rokowania mogą trwa<?
Zdawało_ się, że sprawa jest jasna, że długo a więc zakończenia wojny w naj
nikt nic ośmieli się bronić tego rozporzą pomyślniejszych warunkach można się
dzenia. Tymczasem bronili go przedsta spodziewać gdzieś za pół roku.
wiciele ministerstw wojny ,ii niestety kil
ku posłiów. Do najżarliwszych obrońców
oględzin kobiet przez lekarzy wojsko
wych należał poseł dr. Załuska, re
daktor „Zorzyp/sinia ludowego, wycho
dzącego w Warszawie. Ten poseł twier
Z FRONTÓW BOJOWYCH.
dził, że oględziny kobiet muszą być utrzy
mane, aby stwierdzać łeb „zdolność do
Front Hfewsko-blałoruskie Potfićea*
pracy14, ale oględziny winny się odbywać zbrojnych wywiadów w okolicy Połóć.
w osobnym pokoju przez samych leka ka, Pauli i i Giwienia wojska nasze .wzięł*

Sprawa pekoju z bolszewikami

(M m oftl telegraficzne.
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jeńców i rozpędziły placówki bolszewic
kie. Dzielne oddziały naszej grupy pole-.
skTiGjj, po odparciu gwałtownego ataku nie
przyjacielskiego na Skrygałów, rozbiły
w śmiałym wypadzie na wieś • Kazimie
rzowie dwa bataliony bolszewickie. Nie
przyjaciel pozostawił na placu boju 100
zabitych i kilkudziesięciu rannych. W na
sze ręce wpadło 11 karabinów maszyno
wych, 10 wozów taborowych i kilkudzie
sięciu jeńców. Akcję tę czyli wallkę prze
prowadził major Paszkowski; zginą!
w; niej jeden z najdzielniejszych żołnierzy,
sierżant Daniluk. Wogóle na całym fron
cie ożywiona działalność wywiadowcza.
Na odcinku poleskim, nie bacząc na ponie
sione w ostatnich walkach straty, przeci
wnik atakuje nasze pozycje, na północ od
rzeki Prypeci. Ataki odparto.
Fron/ podolski: Ataki w okolicach
Latyczowa odparte z wielkiemi dla nie
przyjaciela stratami. Celem oczyszcze
nia przedpola i przerwania od trzech dni
trwających ataków bolszewickich, nasza
szturmowa grupa pod dowództwem' kap.
Zongołowicza przeprowadziła w okoli
cach Szezodrowej, Susłowiec i Ropowiec
wypad na przeważające siły bolszewickie
i po parogodzinnej zaciętej walce rozbiła
je. Bolszewicy stracili wielu zabitych
i pozostawili w naszem ręku 8 karabinów
maszynowych i tabor amunicyjny. Koło
Bucniowa zniszczono celnym ogniem ar
tylerii nieprzyjacielski pociąg pancerny,
poczem zdobyto go i przyciągnięto na na
szą stronę. .W walkach na tym odcin
ku. prowadzonych zacięcie przez cały
dzień, zginęli śmiercią walecznych podpo
rucznicy Danielewicz i Lachowicz. Od
działy nasze dokonały wypadu na Jeltuszków, rozbijając przejściowo tę miej
scowość.
Front wołyński: Ożywione utarczki
patroli wywiadowczych. Akcja wywia
dowcza i wypadowa w okolicach Zwiachla dała nam w zdobyczy jeńców i trzy
karabiny maszynowe.
== Komisja koalżcyjna na Górnym
Śląsku. Sosnowiec, 29 lutego. Ustano
wiona przez Koalicję dla przeprowadzenia
plebiscytu na Górnym Śląsku koalicyjna
komisja w Opolu zabroniła urzędnikom
niemieckim przybywać na Górny Śląsk.
Na interwencję czyj,i wstawiennictwo nie
mieckiego przedstawiciela zezwoliła na
stępnie Komisja, aby urzędnicy niemieccy
mogli w pewnych wyjątkowych wypad
kach przybywać na obszar Górnego Ślą
ska za speojalnem pozwoleniem, o które
się mają wystarać przynajmniej! na 4 dni
przed przyjazdem.
Władze koalicyjne na Górnym Śląsku
ogłosiły, że dozwolone są zebrania nie
mające 'wybitnie politycznego charakteru,
0 ile zgłaszane będą na 3 dni przed termi
nem i odbywać się będą w lokalach zam
kniętych. Na zebraniach tych wolno jest
także omawiać sprawę wynagrodzenia
robotników.
Wobec licznych skarg, że żołnierze
koalicyjni na Górnym Śląsku wykupują
1 wywożą żywność, Komisja koalicyjna
wydała izakaz nabywania żywności przez
żołnierzy.
Te wszystkie obostrzenia ii zakazy
zostały wydane wskutek ciągłych awan
tur, jalkie Niemcy urządzali i napadów
na oficerów koalicyjnych.
« Co słychać na Śląsku Cieszyńskim.
,04 ęszy n, d. 1 rnarca. Ustanowiona
pTiv&l Koaiićję tu dłą przeprowadzenia
plebiscytu na Śląsku Cieszyńskim komi
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sja międzynarodowa postanowiła,
że
wszyscy funkcjonariusze czyli urzędnicy,
którzy ułożyli przysięgę rządowi polskie
mu albo czeskiemu, muszą być zwolnieni
z przysięgi i mają ją złożyć komisji" mię
dzynarodowej.
= Niezadowolenie Czechów. Mo
rawska Ostrawa, 29 lutego. Delegat rzą
du czesko-słowackiego przy komisji ple
biscytowej w Cieszynie założył protest
przeciwko niedzielnemu wiecowi polskie
mu w Cieszynie, na którym zapadły
uchwały za Polską, a przeciw Czechom.
= Bezczelność czeska. Berno (w Cze
chach), 29 lutego. Czeski wydział dla
spraw konstytucyjnych podzielił już ob
szar republiki: .czesko-słowackiej na okrę
gi wyborcze. Według tego planu okręg
ćiesizyński ma wybierać 9 posłów, z cze
go czterech ma przypaść na Polaków,
trzech na Czechów i dwóch na Niemców.
W ten sposób Czesi już z góry zaliczają
cały Śląsk_Cieszyński do siebie. Mamy
nadzieję, że po plebiscycie spotka ich
przykre rozczarowanie.
=
Koalicja na rozdrożu. Paryż,
1 'marca. Konferencja londyńska posta
nowiła: przerwać ostatecznie dostarcza
nie wszelkiego rodzaju uzbrojenia oraz
środków pieniężnych przeciwnikom bol
szewickiej Rosji czyli Denilkinowi i Kołczatkowcom1
., doradzić Polsce unikan/a jaScnajstarann/ejszego wszelkiej akcji zaczep,
nej przeciwko tejże Rosji bolszewickiej,
obiecać Polsce, Finlandii i państwom bał
tyckim dopomożenie im wszelkimi środ
kami na wypadek napaści ze strony bol
szewików. prowadzić rolkowania z przed
stawicielami sowietów w sprawie wzno
wienia stosunków handlowych za pośre
dnictwem kooperatyw i unikać przytem
podczas tychże rokowań dotykania spra
wy urzędowego uznania rządów bolsze
wickich. Delegat angielski O ‘Grady przy
gotowuje się do powrotu do miasta Ko
penhagi w celu podjęcia na nowo roko
wań z Litwinowem, delegatem bolsze
wickim. Z tego wszystkiego wynika, że
Koalicja nie chce już dalszej1wojny z bol
szewikami, ohce rozpocząć z nimi handel
rozmaitymi towarami, lecz jednocześnie
nie chce urzędowo uznać bolszewików za
prawowity rząd rosyjski, gdyż mogą tam
zajść różne jeszcze zmiany, więc Koalicja
chce zostawić sobie wolną rękę.
= Najwyższa Rada Koalicji w spra
wie rosyjsk/ej. Londyn. I marca. Rada
Najwyższa odbyła dwa ważne posiedze
nia w sprawie rosyjskiej 1 uchwaliła de
klarację, to jest oświadczenie w sprawie
stanowiska koalicji wobec Rosji. Pań
stwom, sąsiadującym z Rosją, pozosta
wiono wolną rękę w sprawie nawiązania
stosunków ;z rządem rosyjskim, o ile ta
kie stosunki wydawać się im będą poży
teczne.
= Do Rosji ma być wysłana Komisja.
Londyn, d. 2 marca. Na 'konferencjii, czyli
naradzie Koalicji -w Londynie postanowio
no wysłać do bolszewickiej Rosji specjal
ną Komisję dla zbadania całego położenia
na miejscu. Zorganizowaniem i wysła
niem tej Komisji ma się zająć Liga Naro
dów, czyli Związek utworzony przez
traktat pokojowy ze wszystkich narodów
koalicji oraz tych, które brały udział po
stronie koaliojii, lub były neutralne, to jest
ani na jedną ani na drugą, stronę się nie
przechylały.
== Wznowienie komunikacji kolejo
wej między Rosją a Niemcami. Berlin,
Rokowania, które pełnomocnik -rządu bol

szewickiego

Wiktor

Kopip

prowadził

z rządem niemieckim w sprawie wymia

ny jeńców, doprowadziły do tego wyni
ku, że rząd rosyjski zapowiedział przy
gotowanie pociągów, które raz w tygo
dniu kursować będą między Moskwą
a Berlinem i wymieniać wzajemnie jeń
ców. Pozatem ma być zaprowadzony
ruch okrętów międizy Hamburgiem a Odesą, celem regularnej wymiany towarów
między Niemcami a Rosją. Okręty te
przewozić będą z Hamburga do Od!esy
narzędzia rolnicze i maszyny, zaiś z Odesy do Hamburga zboże. Jedyna trudność
jąka się nastręcza, polega na tem, że koa
licja1 chciałaby kontrolować okręty nie
mieckie, zaś Niemfcy sprzeciwiają się kon
troli swych okrętów przez Anglję.
—
Rewolucja wśród wojska 11tew
sldego w Kownie. Wilno, 29 lutego
W nocy z dnia 21-go na 22-gi lutego w y 
buchła w Kownie rewolucja wojskowa,
Jednym z 'powodów buntu litewskiej za
łogi w Kownie było niewypłacenie żołdu
za styczeń i luty. Zbuntowane konipaniic zorganizowały rady żołnierskie..i wy
brały delegatów. -Dnia 22-go wojska
otrzymały rozkaz uformowania się w szy
ku bojowym przed gmachom Taryiby, to
jest Rządu litewskiego, gdzie rząd miał
wejść z nimi w pertraktacje. Za namo
wą agitatorów bolszewickich, zebrane
oddziały odmówiły .posłuszeństwa, po
czem po burzliwym wieou skierowały
ogień karabinów i kulomiotów na gmatihy ministerjów litewskich i Taryby, Ka
nonada trwała cały dzień i noc. Zbunto
wana artyilerja ostrzeliwała miasto i dwo
rzec kolejowy. Kilka pocisków armat
nich wybuchło na dworcu kolcijowym
w mieście. Przeciwko Zbuntowanym1od
działom wystąpił kowieński bataljon pie
choty, któremu udało się bunt stłumić,
jednakże nikogo ze zbuntowanych nie
rozbrojono, ani nie aresztowano.
Według krążących wiadomości, żoł
nierze litewscy domagali się natychmia
stowego wypłacenia zaległego żołdu, oraz
zmiany rządu. Ruch. szerzący się wśród
wojslk litewskich, zdłradza kierunek w y
raźnie bolszewicki, oraz chęć wyboru ra;
żołnierskich i zniesienia dyscypliny woj
sitowej. Ogól oficerów litewskich Jes
zdania, że wobec naprężenia stosunków
między oficerami a żołnierzami musi dojść
do całkowitego nieuznawania przez żo!
rtierzy starszyzny wojskowej oraz d<
ogólnej anarchii w kraju. Zapowiada®'
są dalsze wystąpienia zbrójne zibuntowa
nych, jeszcze w bieżącymi tygodniu1
.
Stojący w Szawlach 2-gi pułk 'litew
ski pod dowództwem Głowackiego jes
zupełnie bolszewicki. Źołnierzć tego pu
ku rozjeżdżają się po wsiach i ' agituj;1
wśród ludności na rzecz haseł bolszewic
kich.
Wśród Taryby, to jest rządu litew
skiego, daje się zauważyć silny zwro
w kierunku porozumienia z Polską; prze
ciwko temu występują energicznie hyl
premjer Slezewicz, oraz biskup ikowien
ski Karewicz, którzy przy pomocy księż'
prowadzą agitację w duchu przeciwpol
skim. Ogół Litwinów zachowuje się spo
kojnie.
= Sfrajk kolejowy we Francji. Pr
ryż, 2 marca. Strajk pracowników kok
z Paryża do Ljornt rozszerzył się. Dek
gaci paryskich ^syndykatów czyli zwiąż
ków pracy zastana wiali się czy nie roz
szerzyć strajku na inne linje kolejowe.
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<eżeli organizm iest odpornym. Odpornym jest
on, jeżeli nerwy, mózg i stos pacierzowy posiaJaU! dostateczną ilość pokarmu dla nich nie
zbędnego (lecytyny). N e r v iv 2 i jest owym śro d 
kiem uzdrawiającym nerwy, dającym organizmowi
naszem u silę, odporność, świeżość i rreśkość.
r J c r v iv ! t usuwa wskutek tego wszelkie objawy,
jak: b<51 głowy, ir.igrer.ę, bezsenność, bicie Burca,
1qk i t. d.
N e i‘v J v lt zwalcza więc pośrednio
wszelkie choroby przez odiyw ianie systemu ner
wowego. iM e r t iu li otrzymać m ożna we wszyst
kich aptekach i składach aptecznych.

Jakób Bojko.

3)

GAWĘDY
Jlaćka Zajaea z kuszosic.
— „A to kaplice stawiają! dla na
szych Polaków, co są rzymsko-katolikaflś, którzy pierwej chodziiii do cerkwi
ruskiej i ruszczyli się nie lada“. Pomy
ślałem sobie, rychło wczas sobie wspom
nieli inasi ludzie. >Tyle wtoków o tern
wie pomyślał nikt, no ale lepiej teraz jak
nigdy.
Bardzo sic kobiety nasze dziwiły, jak
widzfiuły jadącego księdza ruskiego z żo
ną. Ubrał se ją galanto, przyczaił sie
do niej na koźle i tak jechali niby chłoń
z żona.
Niech se mówi. co kto chce, ale to.
„ustawowa11 (zwyczaj) bardzo wygodna
i dla narodowości pożyteczna, a księża
ruscy maja wygodę wszelaką i tyło. Na
sze biedaki, ab kiedy u nas taki zwyk,
to na to niema rady.
— „A cóż, ociec, powiada ten gadu
ła sokolik — podoba się wam ta okoli
ca i ludzie?“.
— „No ani słowa, że nie taki piach,
tak u nas, ale ziemia tłusta czarna, a wi
dać po kapuście i konopiach, że się chlebuś rodzi, a i lud wychowały, że to hel'*
— „No że ziemia tłusta to nie dziw,
bo też 'tu krwi po tek iej i ruskiej nie mało
się przelało, jak to wiemy z historii,
a choćby z słynnych powieści Sienkie
wicza. ale nie wiem, czy to gospodarz
czyta!44..
— „A czytałem ci, rzekę, czytał, ale
to już siła lat leniu, bo koło 25, jak czy
tałem o wojnach Rusinów z Polakami
w onych powieściach Sienkiewicza".
— „No proszę — przed 25 laty Sien
kiewicz był znany w Luszowicach, gdzie
tt&t gazety dotąd ńie czyta i nie .pisze

— jakże to mogło być — pyta ten pan
sokół ?“
—
„.leżeli pana nie znudzę, to onoli JAK WYGLĄDA HANDEL ZBOŻEM
było tak: Paai wie, że młode panicze,
W ANGLJL
jak są małe, to się lubią z niektórymi
Dzięki mądrym zarządzeniom Anglicy
chłopami na wsi, a dopiero 4ak się mu
podnieśli produkcie zboża trzykrotnie.
w asy kolą, to taki li cmi ejc i udaje, że
Trudności aprowizacyjne, panujące
człeka nigdy nie widziani. Otóż do mnie
na całym świecie, jako następstwo pięcio
chodził młody pa ni czek i raz pożyczył
letnie; wojny, zmuszają rządy wszystkich
książkę bardzo ładną do czytania, jako,
państw do obmyślenia możliwie najlep
że „wy w papierach lubicie perciać (gmy- szego urządzenia produkcji rolnej, Celem,
rać). ale tylko na jeden dzień, bo jutro
do którego zmierzają dążenia wszystkich
ojca w domu nie bodzie, ale nie wiem.
czy temu dacie radę, bo tego spora rządów jest podniesienie produkcji rolnej
w kraju i staranie, by kraj sam sobie wy
paczka ?“
starczał
w wyżywieniu ludności. Będzie
Zaiskrzyły mi się ślepia1
, niby kotowi
zapewne
interesującem dla nas dowie
na_ sperkę i rzekę do bieluchnego, jak
dzieć się, jakim sposobem starają się roz
śnieg chłopaczka: A no niech pan iczek
przyniesie*1. Poleciał i przydźwigał tego wiązać to zagadnienie różne państwa. Pa
naręcze, ale to ci była nie książka jak nują dwa poglądy na sposób rozwiązania
zwykle, ale takie kantyozki, bo to po tego zagadnienia, czyli dwa sposoby za
noś było wycięcie z gazety. Poszedłem łatwienia tej sprawy. Jedne państwa
spać zaraz po zachodzie, a to dlatego, ograniczają wolny handel produktami rol
nymi za pomocą rozmaitych rozporzą
aby rychło świt iść m zagon dworski
z żoną, jako że wtedy płacili stano — dzeń, krępujących ręce rolnikowi, przy
bo aż po 80 halerzy, a czasem dawali zbywanii; jego produktów, inne zaś pań
ogórka'kwaśnego, albo i wody ogórko stwa uznały wolny handel produktami rolwej, toć my szli dzień na dzień, jako, że nemi za najlepszy środek, do podniesienia
nasz „rumer“ halerzem nie pachnął, produkcji 'zbóż i ulepszenia gospodarstw.
Jeżeli ogólnie uznaje się zasadę, że
a 'powtćre, że w kolebce -na tedy nie było
gospodarowanie ma w.łasnem kawałku
za di1ego.berbecia małego.
Moją rychło świt zerwała się, by po ziemi daje najlepszą rękojmię racjonalnej
izbie posprzątać, a ja w głowę zacho produkcji i zadowolenia rolnikowi, to trudził jakby tu zostać w chałupie. Myśleć dnem jest zrozumieć dlaczego rolnik jest
pozbawiony prawa dowolnego rozporzą
długo czasu t u ż nie było, bo karbowy o d
dzania
płodami rolnemi, jeżeli je wypro
godziny woiaL.swoje „bywaj do żniwa,
bywaj“ albo „a chodź ta do żniwa. dukował'!, dlaczego zatrzymuje się w dal
szym ciągu niedołężną gospodarkę pań
chodź“. Toć przyszedłem do tego prze
konania, że muszę poczciwą kobiecinę stwową dla przeważnej części produktów'
z bólem serca oćmić, i gdy mię termosiła, rolnych:, zniechęcającą rolnika do starań,
bym wstał, chwytałem się to za głowę, by z tej ziemi jak najwięcej wydobyć.
Przed kilkunastu dniami powołano
to za brzuch, narzekając, że mi niedo
brze na wnętrzu, i że mię od godziny w Anglii specjalną komisję do życia, żąda
niem której' jest wypracowanie planu pro
coś niezwykle flakiem kroi i tyło.
Kobiecina uczciwa kręciła mocno dukcji rolnej, w którym ustanowi się ce
głową na tę moją nagła chorobę, boć ny płodów rolnych, odpowiadające kosz
przecie wiedziała, że mi wcale z oczu tom produkcji. Wojna wytworzyła w An
słabość nie patrzała',, a jeszcze uznawała glii nowe warunki produkcji rolnej, której
mię i po innych śladach za zdrowego, rząd i społeczeństwo poświęca dużo pie
czy i pomocy materialnej, chcąc uprawę
ale żem joiezył, tak musiała uwierzyć,
roślin
pastewnych zamienić na uprawę
i poszło samo biedactwo, niby ten roba
zbóż przez wydanie tak zwanych minimal
czek do żniwa. Biedna babina!
Jak tylko wyszła na cmentarz, ja nych cen za zboże i zagwarantowany ich
się „wziął do czytania, i nowy świat sta i na czas pokoju, to jest, że rząd gwaran
wił mi się (przed oczyma. Czytałem ci tuje rolnikom, że gdyby nawet ceny zbo
na tedy „Icgnlarnic14 intencje miesięczne ża spadły, to rząd różnicę będzie rolnikom
Wspomniana komisja zao
i podróż Feliksa Borunia do Rzymu, dopłacał.
Dzwonek _ i różne ciekawe książeczki, piniowała zatrzymanie i zabezpieczenie
ale Sienkiewicza pisanie upoiło mię tak, ■najniższych cen za pszenicę, jęczmień
jak nic dotąd, Ów Skrzctuski. ów jedno i owies i na rok 1920. Więc już rok na
oki Zagłoba — ów Bohun i Chmielnicki przód obmyślają przezorni Anglicy pieczę
i owe straszne mordy i rzezie, tak mię dla produkcji rolnej, podczas gdy nasi
.zainteresowały, że anim spostrzegł, jak rolnicy co miesiąc znajdują się w innem
położeniu i niepewności. Komisja pole
się południe zbliżało.
Wtedy to po raz pierwszy dowie ciła, aby państwo zagwarantowało rolni
działem się o tern ogromnym potonie, kom pewne ceny według znanej angiel
jaki się przed laty wydarzył na nolskiei skiej ustawy zbożowej z r. 1917, podobnie
ziemi i o tych strasznych mordach i rze jak zamierza uczynić Francja i Ameryka.
ziach i otyrn morzu krwi przelanej, któ Ustanowione ceny mają się wyliczać
ra zrodziła^ i jednym i drugim straszna każdorocznie według specjalnej tabeli,
nędzę, zawiść, zemistę, a potem niewolę. odpowiadającej kosztom produkcji z ro
ku ubiegllego. Dla zapewnienia uprawy
zbóż w dotychczasowych rozmiarach,
C ią g dalszy nastąpi
która jest kosztowniejsza niż uprawa
pasz, projektuje się zagwarantowanie
pewnych stałych cen, na przeciąg przy
W celu nabycia wyborowych DRZE najmniej 4 lat, obliczonych znów odpo
WEK OW OCOW YCH, NASION, NA wiednio do kosztów produkcji, tak, by
RZĘDZI
OGRODOW YCH
radzimy ten rolnik wiedział z góry, że ma zysk.
zwrócić się do najstarszych i najwię
Znalazły się owszem i takie poglą
kszych ZakSadów Ogrodniczych C. UL dy, aby rolnikom pozostawić zupełną
RICH, istniejących od1roku i805 w War wolność; jak chcą niech gospedarują i co
szawie przy ul. Ceglanej 11.
chcą, niech produkują, zboża czy produk*
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ty zwierzęce. Natomiast podkreślało się,
że wyrównanie cen zboża -produkcji kra
jowej z cena zboża sprowadzanego z za
granicy 'będzie najlepsza rękojmia zwięk
szenia przestrzeni uprawy 2'bóż, bo lu
dziom będzie -się opłaciło rolę uprawiać.
Rolnictwo angielskie przechodziło od
roku 1879 wielki kryzys, to -jest ciężkie
polloże-nie skutkiem dowozu
tańszego
ziboża z zagranicy. Krajowe zboże a-nglbislcie dosięgło najniższych cen r. 1894,
gdy za 1 kwartet (kwarter równa się 2
i pól metrycznego centnara) pszenicy
płacono 22 szylingi, — (szyling przed woj
na miał wartość 50 kopiejek). Zmniej
szanie slilę produkcji rolnej w Angiji uwi
dacznia się w zmniejszaniu liczby rcl nitów. W r. 1871 by to w A-nglji 2 iniljony 762 tysięcy rolni-lków, a w r. 1911 już
tylko 2 miliony 77 tysięcy pomimo tego,
źe ludzi rok rocznie przybywa.
W roku 1914 obszar ziemi uprawnej
w Angiji wynosił już tylko 4 i pół milio
na 'akrów (1 akr równa się mniej więcej
4 piąte części naszego morga). Produkcja
pszenicy, która wynosiła w 1870 r. blisko
14 mllijonów kwarterów zmniejszyła się
w 1919 r. do 8 mi!jonów kwarterów, czyli
inaczej mówiąc rolnicy angielscy wypro
dukowali w 1919 r. o 15 mil jonów centna
rów pszenicy mniej rrż w 1870 r. I dziw
cie się tu ludzie, że na świecie panuje
głód.
PnOJJKMŁTT-.tr o
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Prosim y naszych Czytelników
L ubelskiej, żeby do B iura
„Reklam a*1 w L u b lin ie v/ięcej d2a
nas pieniędzy w is wrpifsicaSi, a prze
syłali
należność za prenumeratę
wprost przekazam i pocztow ym i do
redakcji w W arszaw ie, gdyż od dnia
dzisiejszego poczynając, odebraliśm y
B iu ru „R e k la m a 44 w L u b lin ie prawo
przyjm ow ania opłaty za „Gazetę Ludow ą“ . Jednocześnie prosim y wszyst
k ic h tych Czytelników , k tó r/y pow nosili do tęgo B iu ra opłatę za na
szą „Gazetę“ w czasie od 1 sierpnia
1919 r. do dnia dzisiejszego, by nam
k o n ie e s n a e poaadsyłali k w ity po
wydaw ane im przez to Biuro. K w ity
te potrzebne nam są do spraw y są
ł ziem i

odpowiedzi od Redałccjl.
P. Bolesław Pałka w Słonozynio.
Urzędowym znakiem płatniczym jest
teraz na obszarach całej Rzeczypos
polite] Polskiej marka polska. Je d 
nak ruble 1 korony na terenach by
łej okupacji austrjackiej również są
dopuszczone jako znaki płatnicze,
nie m ożecie więc leśniczego zmusić
do przyjęcia koron zamiast rubli, nato
miast marki obowiązkowo musi przy
jąć. Brakujący Ns 5 wysyłamy.
P . Franciszek Kowalczuk w Łuko
w e j, Maszyn rolniczych jest ogrom
ny brak, bo przecież wszystkie fa
bryki, która je wyrabiają są dotych
czas nieczynne. Jednak m oże bę
dziecie mogli wydostać parę kieratów
z Centrali Stowarzyszeń RolniczoHandlowych w W arszawie, ul. Tam
ka .Ni 1. Należy jednak zrobić to za
pośrednictwem Kółka Rolniczego, bo
Centrala maszyn osobom pojedyn
czym nie sprzedaje.

LUDOW A

dowej, którą w ytoczyliśm y w łaścicie
lom p iu r a „ R c k lr m a “ .

OFIARY.
Mk. 250,— jako dochód z przedsta
wienia amatorskiego, urządzonego w d. 15
lutego r. b. staraniem grona młodzieży
wiejskiej wsi Olszyny i Sadówca na rzecz
ofiar powstania na Górnym Śląsku.
Jan Walczak z gm. Topola z. Łęczyc
kiej nadesłał na biedne dzieci w Warsza
wie m. 23.60 jako dobrowolna karę za wy
silanie, przez zapomnienie, listu bez marki
do maszej ‘administracji.
P. Bronisław Stańczak z Mościsk,
pow. Gostyńskiego. M. 2.— na biedne
dzieci za poradę, udzielona mu w redakcji.

Podajem y do w iadom ości tych
naszych Czytelników , którzy jeszcze
do dnia dzisiejszego zalegają z opłatą
za 1-szy kw a rta ł 1920 r., że o ile
nSe w n i o s ą MŚeztarSoczssia opfiafty,
to „Gazeta" od następnego num eru
nieodw ołalnie będzie im w strzym a
na. Papier i druk zbyt drogo obecnie
kosztuje, by m ożna było k o m u k o l
w iek „Gazetę" za darmo wysyłać.
Przekazy do w płacenia pieniędzy na
pocztę zostały ju ż w szystkim , razem
z „Gazetą" rozesłane. Jeżeli więc
ktoś nic może sam osobiście jechać
na pocztę, to może przecież te parę
marek przez sąsiada lub znajom ego
przesłać. Przypom inam y jeszcze, że te
raz w? c a f e j PoS®ee za pomocą prze
kazów pocztowych m ożna przesyłać
ty!fe.a m a ip k i. Jeżeli ktoś nie posia
da m arek i w płaca na przekaz koro
nami, to poczta przelicza te korony
na m a rk i po 70 fenig ów za koronę;
przekaz jednak na korony w ystaw io
ny być nie może. Dlatego też i my,
rozsyłając w szystkim naszym Czyte
lnikom gotowe ju ż i wypisane prze
kazy, w ypeinieliśiny je w markachA więc płaćcie, bo na papier i druk
potrzeba teraz ogrom nych pieniędzy.

1
OD CENTRALNEGO Z/.HZĄDu LUD. ZWIĄZKU
KOC. ET.
Zawiadamiamy, że d-nla 8 b. ni. za -inicjatywą
Jul]!; Grzyw-a-czowcj, przewodniczącej Lud. Związ
ku Kobiet W Gorzycach, zawiązał się Ludowy
Związek Kobiet w gunroic Wrzawy.
Przewodniczącą została wybrana Ludwika
Szczytow a, ^ekire-i&r-ką Maria Łabuda, a zaś
skarbniczką Julia Labuda, dalej członkami; 4) We
ronika Środek, 5) Agnieszka Śpiewak, 6) Maria
Skwara, 7) Maria Labuda, 8) Jadwiga Labuda,
9) Weronika Baryło, 10) Józet Daryło-, II) Maria
Labuda, 12) Maria Laskowska, 13) Mer Ja Ko walić,
14) Katarzyna Wojteczko, ir,) Ewa Labuda,
16) Maria Mazuk, 17) Jadwiga Kopyto, 18) Mar ja
S amotyk, 19) Zofja Budziło, 20) Jadwiga Kaweczko1, 21) Maria Laskowska, 22) Anna Jazowjiik,
23) Maria Kawadec, 24) Maria- Budziło, 25) Kata
rzyna* Fretko, _26) Mairja Szczygłów®, 27) Maria
Srcda, 28) Agnieszka Baryła, 29) Józefa Baryło,
30) Anna Środek, 31) Jadwiga Laskowska, 32) Ma
ria JazownliJtj 33) Zofia Orzechowska, 34) Zofja
Bobek, 35) Maria Jedrob, 36) Anna Jura, 37) Jó
zefa Bartoszek, 38 Maria Laskowska, 39) Maria
Gula-, 40) Katarzyna Śrcdfc, 41) Hewylca Szczygłowa — wszystkie ze Wirzaw.
Nowopowstałemu Związkowi Kobiet Z s y ła 
my serdeczne „Szczęść Boże!" w -pracy,
ODPOW IEDZI ZARZĄDU LUD. ZW. KOBIET.
P. Stanisława Kurasowa. Dziękujemy za ser
deczne słowa Waszego Jilstu. Na Kongresie 15 b.
-m. były nasze wsipólnc znajome i bard^o-śmy ża
łowałyśmy, źie Was z rami nie było. Napiszemy
do Was listownie, bo dużo Waszych -spraw mamy
do omówienia-.
P. Feliksa Stańczak. Jeszcze trochę derpltwości. Wkrótce powiadomimy, kiedy będzie mo
żna wysłać zamówienia na 'towary. Serdeczny
uścisk dł-oni1 zasyłamy.
P. Stani,sława Makówka. Czy czynić stara
nia w sprawie brata Waszego — napiszcie?

Jadwiga Kotula. Podaniem Waszem zajął «*Lq
poseł DąbskS — wszystko się zrobi, oo- bedzie
w naszej mocy.

K A L E N D A R Z Y K . ." - V
Miesiąc marzec tna dni 31 . ,
św ięta Kościoła
Rzymsko- Katolickiego

Dnia
7
8
9
10
a 11
5 VI
i 13

Niedz.
Ponied.
Wtorek
Środa
Czwar.
Piątek
Sobota .

>1 p. Óhicba. Tomasza

Bł. Wincentego Kadłubka
Franciszki Rzymianki
40 m. Wiktora m. Srodop.
Konstantego W., Herakliusza
+ Grzegorza W. P.
Krystyny p m., Nicefora

1 Długość
Przybyło! Wschód
dnia
dnia
| słońca
jlOjg. 1.1 m 221g. 3 m. 481 g. fi ta. 30

P. Michał Dybała w lamach, Mało mokry. W Brześciu radzimy wstąpić
polska. Karta otrzymana ze znacz do redakcji gazety .Z iem ia Brzeska*,
nym opóźnieniem . Na wyjazd w P o przy ul. Zygmuntowakieji Hotel ,lmznańskie żadnej legitym acji nie po pe rjal“ i poradzić się redaktora.
trzeba, natom iast na Pomorze trzoba
_ Robotnicy dóbr Parzymiochy. J e 
mleć specjalne, wydane przez wójta żeli nowet i Wasz .pan* przyjdzie
gminy za Świadczenie tożsam ości oso do naszej redakcji, to go tu spotka
by i zaśw iadczenie to trzeba zaawlzo- taka odprawa, że mu się drugi ra*
wać osobiście lub za pośrednictwem wstępować odechce. M ożecie być
posła u oficera łącznikowego frontu spokojni.
pomorskiego w Warszawie, ul. Moko
P. Jan Bieniek w Podolu. .G a z e tę '
towska Ns 14. W sprawie podaży wstrzymaliśmy, gdyż zalegacie z Opła
ziem i w Poznańskiem prosimy prze tą jeszcze za całe 2-gie półrocze
czytać naszą odpow iedź daną w d zi zeszłego roku. Tym niem niej jednak
siejszej
.G aze cie *
p. Antoniemu „Gazetę* rozpoczynamy Wam pono
Szczepaniakow i v Bobicach.
wnie wysyłać pod warunMe>~
że
zaległość nadeślenie zaraz.
P. Feliks Nowaokl w Smardzewle.
P: Józof Gabara w Gałkówku. O d
Pismo otrzymaliśmy, postaramy się Was do Gałkówka idzie na „Spółkę*
je zużytkować.
cała paczka gazet i chcą tam praw do
podobnie razem za wszystkich ode
P. Andrzej Borkowski kol. Alek słać. Zapłacone przez Was na ręce
sandrów. Nie zaszkodzi Wam, jeżeli Waszego proboszcza pieniądze są
pojedziecie obejrzyć. Ziem ia tam jest tak pewne, jak w banku.
bardzo tania, ale naogół zdaje się
Mieszkańcom (jm. Pacyna. Podanie
m niej urodzajna, a calv kras bardziei Wasze dorcczcliśm y posłowi Dob-

Z achód
słońca
g. 3 m. 52

*

skiemu, lecz — jak Wam wiadomo —
i Salom on z próżnego nie naleje,
a nieład panujący w Ministerstwie
Aprowizacji jast tak duży, że nie
mamy wielkiej nadziei, by nawet
i poseł Dąbski zdoła! stam tąd wydębić n ależącą się Wam sól i naftę.
P. Józef Fronc w flozlęclnla. Trzeba
sprawdzić
w tabeli likwidacyjnej,
czy ten dom pokarczemny jest zapi
sany jako własność gromadzka i gdy
tak jest, to sama gromada ma prawo
tym domem się rozporządzić. Jeżeli
zaś w tabeli likwidacyjnej domu tego
niema, to należy sprawdzić w hypotece, czyją własność ten dom sta
nowił dawnie)
— skarbową,
czy
dworską. Po największej części domy
pokarczem nc
stanowiły w łasność
skarbową i dziedzic nie m iał prawa
go sprzedawać, takie kupno byłoby
łatwo uniew ażnić, zrobiłby to aarn
rząd, na drodze sądowej i wtedy
moglibyście
dom
otrzym ać
na
szkołę. Żadnej zaś specjalne) ustawv w tym wzgledsie niam a.

G A Z E T A
P. Justyn H r y n ie w s k i w Graeowce.
List Pański otrzymany rów nież z opóźnioniem . M iarodajną w udziela
niu krzyża „Virtuti Militari* jest ka
pituła tego orderu, której przew odni
czącym jest Wódz Naczelny Józef
Piłsudzki, a jeyo zastępcą, generał
Józef Haller. Należy sic; więc w spra
wie poruszonej przez Pana zwrócić
do tej Kapituły. List Pański wydru
kujemy, by choć częściowo przyczy
nić się do poruszenia sprawy boha
terskich naszych dziadów z 1863 roku.
P. J. Gwóźdź w Pokrzywnicy. List
otrzymaliśmy z opóźnieniem . Soli jest
wogóle w całym kraju mało. Nasze
kopalnie w W ieliczce są w stanie
pokryć zaledwie część zapotrzebo
wania. Dostarczaniem soli zajm ują
się upoważnione do tego w każdym
powiecie przez Ministerstwo Aprowi
zacji instytucje i tylko od nich b ę 
dziecie mogli sól wydostać. Musicie
więc dowiedzieć się, kto w Waszym
powiecie tym się zajm uje.
P. W. Gołębiowski w Dziorzkowktt.
Trudno nam tu szczegółowo pisać
0 różnicach zachodzących między
Polskim Stronnictw em Ludowym, a
Narodowym Zjednoczeniem Ludowym.
Zasadnicza różnica jest ta, że my
żądaliśm y i żądam y przeprowadzenia
reformy rolnej, zaś N. Z. L. ostro
sprzeciwiało się reformie rolnej'. Jed'en z przywódców N. Z. L. ks. Dzieńnicki wydał nawet przed rokiem ksią
żeczkę, w której w ostrych słowach
zwalczał reformę rolną, a zalecał
tylko regulowanie serwitutów i ko
m asację. Książeczka ta była darmo
rozsyłana m iędzy ludzi.
I'. Józef Dobrowolski w Siodlinio.
Trzeba napisać podanie do M inister
stwa P oczt i Telegrafów w W arsza
wie i dokładnie wyłuszc.zyć z jakiego
m iejsca, kiedy, oraz dokąd te pie nią
dze były wysłane.
P. Jó/af Wrona w Żółkiewco. Z ra
zów do szczepienia ogrodnicy war
szawscy nie sprzedają, tylko już go
towe drzewka. Najlepsze wiśnie są
„hiszpanki”.
P. Zygmunt Jasiński w JanowieZ przyjem nością będziem y drukowa"
!i. Co się tyczy przesyłania pie nię
dzy, to obecnie m ożna przekazami
przesyłać
tylko
marki
i poczta
w Szczercow ie
przyjmie przekaz
markowy do Warszawy. Za jednanie
prenumeratarów dziękujemy.
P. Stanisław Kubicki w Cliwalborzycach. Chętnie będziem y Wam n a 
szą „Gazetę* wysyłali, lecz nasze
przepisy pocztowe nie pozw alają z a 
mawiać gazet wprost na poczcie
n trzeba pieniądze nadesłać przekaŁem do redakcji, Nadeślijcie więc
do końca kwartału 5 marek.
P re
numerata
„Gazety
Ludowej"
jak
1 wszystkich wogóle
gazet znów
zdrożeje, gdyż pracownicy drukarscy
na nowo podnieśli swoje płace o 50
procent.
P. Piotr Augustyniak w Trzaskowicacii. Reform ę rolną będzie przeprnivaoz.it Główny Urząd Ziemski,
prezesem którego został p. Tomasz
Wiikoński, były kierownik Związku
Kółek Rolniczych. Praw dopodobnie
parcelacja rozpocznie się niedługo,
* lecz nie należy się Judzić, że to tak
wszystko sprawnie i prędko pójdzie,
gdyż obszarnicy będą ogromne tru
dności i przeszkody czynili. W tej
drugiej sprawie nic Wam niestety
pomóc nie możemy.
P. Andrzej Borkowski,
Koiońja
Alokdandrów.
Radzimy
sprowadzić
książkę Lewickiego „12 miesięcy w
pasiece.* Najlepiej sprowadzić przez
Księgarnię w Łukowie. Jest to k siąż
ęca droga, będzie kosztowała do 20
marek obecnie.
P. A. Włodarczyk w Korczyskach
Uważamy źe ludzie powinni czytać
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uszystkie gazety, d o wteay dopiero
są w stanie wyrobić sobie własny
sąd, własne zdanie o wszystkich spra
wach. Gazeta, * o którą zapytujecie,
jest wydawana
przez ludzi, którzy
więcej przynoszą szkody niż pożytku
ruchowi ludowem u, bo sieją tylko
zam ęt pomiędzy masam i chłopsklemi,
a wiacie przecież, jak lud wiejski u
nas jest jeszcze niewyrobiony i nie
oświecony i jak własną drogą nic
umie jeszcze chodzić. Gdy roznosiciel do was się zjawi żadajeie usil
nie od niego, by dostarczał wam
„Gazetę L u d o w ą/ Książki, o które
piszecie nabędziecie lepiej za byt
nością w Łasku lub w-Łodzi, bo prze
syłka obecnie będzie długo trwała, a
i najczęściej książki w drodze giną,
bo to rzecz teraz łakom a i droga,
P. Katarzyna Ro&ak z par. Sokolina.
Z prawdziwą
przyjem nością wasz
szczery list wydrukujemy, musimy
tylko niektóre rzeczy sprawdzić.
P. Antoni Szepaniak w Bobicaoh.
W Poznańskiem i na Pomorzu można
będzie trochę ziem i od Niem ców ku
pić, ale naogół Niemcy— gospodarze
rolni nie myślą stam tąd się wynosić,
więc też i dużych ilości zienii nie
będzie można od nich wykupić. R a
dzimy Wam zwrócić się w tej spra
wie
do p.
Albina
Zacharskiego,
instruktora przy Związku Kółek R ol
niczych w W arszawie ul. Kopernik30, a on
dobrze
poradzi,
bo
dopiero wrócił z Poznania. W spra
wie wadliwego podziału cukru i soli
w waszej gminie, należy zwrócić się
do Rady Gm innej z zażaleniem .
P. Marcin ftuain w Rodsnos w Danji. Macie zupełną rację. Przy płac e
niu 100 za 100 napełnilibyśm y kieszeń
przedew szystkiem naszym wrogomP. T. Jakubczak w Zygmuntowi,>.
Gazeta „Zaranie" ju ż od 5-ciu lat
nic wychodzi. Pan Malinowski jest
obecnie współredaktorem „W yzwo
lenia. “

więc w idzicie, źe nie nasza w tern
P . M. Barto3Z w Rzeszowie. Pro- ’
wina, tylko urzędu pocztowego w szę nam wierzyć, ie nie nasza w tem
Zduńskiej Woli, że niedbale gazety wina, iż sporo egzemplismy nie dosa*
rozsyła.
ło.
Wysyłamy
taw szo
regularaje
P. Jan Rymblewsk! w Podgórzu- i starannie kontrolujemy, czy wszysl- *
Kupisz. Na wszystkie zapytania zaw ko
jest w porządku. Do życzenia
sze albo listownie, albo w .G azecie* zastosowaliśmy się i czcknmy na no
odpowiadamy. Jest więc bardzo pra wy adres.
P. W. Cieślak w Górze Świętej
wdopodobnie, że poprzedni list w u i
nic doszedł, co się. bardzo często Małgorzaty. Macie zupełnie racj*;, że
zdarza i dowodem czego jest chodsś- dzieje się bardzo dużo złego, a zwła
by to, że i Wy rów nież nie otrzyma szcza wiele nadużyć ze strony urzęd
liście trzech pierwszych numerów ników i policji. Stanowczo jednak
„Gazety" tego roku. „Przyjaciel Dzie m ylicie się twierdząc, że u bolsze
c i0 nie wychodzi pismo natom iast m o wików słu2ba wojskowa jest na ochot
żemy polecić dla starszych dziaci nika. Może tak było przed dwoma
„W słońcu" ul. Sm elna Nr. 7 w War laty, gdy bolszewicy objęli rządy, te 
Rsąd bolszewicki
szawie, a dla m łodszych „Moje P i raz jest inaczej.
sem ko”, księgarnia Arcta, ul. Nowy zm obilizow ał wszystkich pod przy
m usem, tak że nawet dawni carscy
Świat w Warszawie.
Jeżeli chodzi o kobiety wiejskie, generałowie i oficerowie m uszą te
to niestety nic odpowiedniego dla raz bolszewikom służyć, bo jeżeliby
nich polecić nie możemy. Wychodzi który odważył się sprzeciwić bolsze
tylko przy .Przew odniku Kółek* jako wickiemu rządowi i nie chciał słu
specjalny dodatek dla kobiet „Głos żyć, to z m iejsca dostałby kulą w leb,
kobiety w iejskiej0. Warszawa Koper Podatki również w każdym państwie
nika 30,
m uszą być płacone. Niech Wam się
P . Wincenty Skroś w Dryni. W nie zdaje, że gdyby tu teraz nadal
W? 9 „Gazety Ludowej* m acie dokła- panowały carskie rządy, to nie p ła 
nie wydrukowane rozporządzenie w cilibyście takich wysokich podatków.
sprawie wydawania drzewa na odbu W szędzie na całym świecie drożyzna
dowe, zastosujcie się więc zaraz ogromnie wzrosła z powodu wojny,
do niego. List Wasz wydrukujemy, bo nawet w tych krajach, które wojny
to rzeczywiście przechodzi wszelkie nio prowadziły, trzeha więc mieć
pojęcie wszystko to, co po tych na- cierpliwość, aż te bolączki wojenne
zych urzędach powiatowych
się za parę lat przejdą, a potym napewszieje.
no będzie lżej.
d
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Dostarcza tylko dla kółek rolniczych i Stowarz Roln.-Handl. narzę
P. Jan Główka w Ciszycy Dolnej. R ze
czywiście sprawa Wasza stanowczo dzia,maszyny rolnicze, żelazc, gwoździe, nasiona, nawozy pomocnicze, arty
za długo się przewleka, ale chcąc kuły budowlane, wyroby powrożnicze, materyaly 'łokciowe oraz wszystko, co
być sprawiedliwymi nie możemy za wchodzi w zakres gospodarstwa i potrzeb rolników.
to winić specjalnie posła Cieśli, — a
Załatwia wszelkie zlecenia hanrilnwo-komisowe przemysłowców i rol
ten bezmyślny system biurokratycz ników w zakresie artykułów przemysłu i rolnictwa.
Skupia i organizuje handlowo wytwórczość rolników w poszczególnych
nej pisaniny, który zapanował po na
szych urzędach. Zupełnie słusznie działach produkcyi.
się stało, że sprawę W aszą przesia
W spółdziała w organizowaniu stowarzyszeń handlowych wytworów
no z S ejm u do p. M inistra Robót i wyszukuje dla nich rynki zbytu.
Publicznych, gdyż wszystkie robety
Pomaga w uruchom ianiu i prowadzeniu stowarzyszeń rolniczo-handlo*
regulacyjne
on
właśnie załatwia. wych.
List wasz odesłaliśm y do p. Ministra
Robót Publicznych. Mamy nadzieję,
że m oże nastąpi przyśpieszenie ro
bót.
P. Piotr Król w Zdunach. To nie
jest nasza wina że Wam „Gazeta" za
wędrowała do gminy Zapolice. Jak
gmina Zapolice, tak i wasza gmina
jednakowo odbierają gazetę z urzę
du pocztowego w Zduńskiej Woli,
redakcja zaś jest obow iązana wszystki gazety przeznaczone na je d n ą
pocztę zapakować do wspólnej pacz
ki, a tam dopiero powinni uuzędnicv
tę paczkę rozw inąć i gazety rozesłać
po gminach według adresów.
Sam i

K ONOPIE i LEN.
Niniejszem zawiadam iamy wszystkich interesowanych, źe nasza fabryka pod
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została odrestaurowana i przyjmuje tak jak przed u-ojrą wszelkie surowce
tkackie do przeróbki na płótno lniane, konopne i wszelkiego rodzaju cajgi.
Na żądanie wysyłamy prospekt i próbki.
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(początkowe). Bćl w bokach i dołku podsercowym (gdzie schodzą się żebra). Pobolewa
nia w wątrobie. Skłonność do obstrukcji. Uryna ciemna 1 mętna lub też bezbarwna Ja k
woda. Język obłożony.
Gorycz i kwas w ustach.
Odbijanie gazami.
Wzdęcia i burczenie w kiszkach.
Bóle i zawroty głowy. A łA i q « r T r
(podczas ataków). W dołku i wątrobie silny ból, który się rozchodzi
Silne podenerwowanie. U U J d W j
ku stronie tylnej — w pasie — krzyżu i sięga aż pod łopatki, wzdęcia
hrzucha, 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 IE M O J E W S K I , N o w y Ś w ia t 16, .ni. 27.
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