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W ostatnich czasach gazety endec
kie, czyli szlacheckie, oraz socjaliscyczne, urządziły nagankę na Polskie Stron
nictwo Ludowe, a zwłaszcza na tych po
słów, którzy, pozostając wierni jedności
chłopskiej, nie porzucili wspólnego Klu
bu poselskiego, pozostali w nim, a następ
nie na wspólnym Kongresie Ludowym
w dniu 15-ym lutego przystąpili do jed
nego wielkiego Stronnictwa Ludowego na
całą Polskę. Najwięcej gromów pada ze
strony grupy „W yzwolenia" na posłów:
Rataja, Dębskiego i Erdmaua, a że nasz
halek wiejski jest jeszcze za mało świa
dom najrozmaitszych llcrętactw (w poli
tyce, nie może odrazu zrozumieć, kto ma
racje, odchodzi nieraz z niczem zniechę
eony, m ówiąc: „niech tam djabli wezrm
cała politykę" i tylko rozumniejsi, głębie,
się zastanawiając, zawsze stają po stro
nie czystej polityki włościańskiej, czyli
ludowej, a me ukrytej socjalistycznej
lub endccko-szlacheckiej.
Każdy stan w społeczeństwie ma
swoje własne sprawy i swoje własne in
teresy, których bronić musi, robotnik
ma swoje robotnicze, lub socjalistyczne
partje, obszarnik swoje, szlacheckie ipartje, włościanin w tym celu tmusi mieć
swoją włościańską, czyli ludową partje.
Kto tego nie chce zrozumieć, to albo
nie 'zna polityki, albo świadomie innych
tumani, chcąc ludzi do swego kramiku
przyciągnąć. Bo rozum nam wyraźcie
powiada, że chłop z chołpern, pan z pa
nem, robotnik z robotnikiem trzymać
powinien. Mógłby mię kto posądzić, że
jest to krzewienie różnic klasowych,
rozdzielanie narodu na kasty. Odpowiem
mu na to, że jednak klasy w każdym na
rodzie od tysiąców lat istnieją i •każda
klasa tak jak świat stary swoich intere
sów broniła i bronić będzie.
G d “ e jednak rozchodzi się o całość
interesów całego narodu, tam wszyst
kie klasy i stany muszą zwarcie iść ra
zem.
Kto to nam śpiewa ciągle o tem, że
my, ludowcy rozbijamy jedność narodo
w ą?, Oto różne obszarniki, endeki, a czę
sto różne panki z miasta, co to im chłop
zdaleka już śmierdzi, ale widzą, że przy
wyborach, to chłopy mają dużo głosów,
więc boją -się, żeby te głosy nie padły
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czasem na ludowców. Tumanią więc
ten naród, że to ludowcy rozbijają jed
ność narodową. Rozbijaniem jedności na
rodowej jest według tych panków sze
rzenie przez ludowców wśród ludu wiej*
skiego świadomości i rozwijanie w nim
godności własnej.
A jak to oni często w tych swoich
gazetach wyszydzają chłopa, nietylko
zwykłego chłopa ze wsi, ale przedewszystklem .(posłów -chłopskich. Piszą,
że nie jest zdatny do żadnego myślenia,
a tylko do wideł, do cepów, do gnoju, do
kosy, jak to pisała, jedna endecka gazeta
w Krakowie.
Czasami nawet i inteligencja zarzu
ca chłopu ciasnotę partyjną i kastową
pyta się, czy chłopi zdolni są do uchwaania -ustaw i roztrząsania zawiłych
śpraw społecznych i politycznych. Na
leży odpowiedzieć na to z całą świado
mością, że nazwa naszej partji głosi „Pol‘ kje Stronnictwo Ludowe11, to znaczy, że
nietylko chłopskie, czyli inaczej mówiąc
przyciąga ono do siebie wszystkich tych,
którzy chcą z ludem wiejskim razom iść,
a więc tę inteligencję, która szczerze
pragnie bronić sprawy ludu wiejskiego.
My wiemy o tern, że bez' inteligencji,
czyli ludzi wykształconych obejść się nie
możemy, inne klasy społeczne mają du
ży zasób inteligencji, i to im daje dużą
*iłę pomimo, iż są daleko mniej liczne niż
chłopi. My zaś, chłopi, którzy stanowi

my znaczną większość w narodzie, tmi-simy dbać o to i bronić się przód tem, by
nas inna klasa w narodzie nie wzięła
w niewolę,''tak jak to było za czasów
pańszczyźnianych, kiedy nieliczna klasa
szlachecka gnębiła i dusiła ogromne ma
sy ludu wiejskiego tylko dzięki temu, że
każdy szlachcic stał pod względem wy
kształcenia daleko wyżej niż ciemny
i niezaradny chłop.
Musimy więc mieć w naszem Polskiein Stionnictwie Ludowym dużo inte
ligencji tylko bacznie musimy zważać, by
to była inteligencja szczerze sprawy
chłopskiej broniąca, stojąca na czystem
stanowisku ludowym, a nie zamaskowani
agenci endeccy lub socjalistyczni.
Gdy taki inteligent pójdzie po 'dro
dze czystej polityki ludowej, będzie nas
chłopów rzeczywiście bronił, to nie od
suniemy go od siebie, ale jako szczerego
szermierza sprawy ludowej, jako swego
posła, czy na inne stanowisko z radoś
cią wysuniemy. Każdego, kto tylko bę
dzie dążył 'do sprawiedliwego traktowa
nia stanu włościańskiego
serdecznie
w naszych szeregach powitamy, zwłasz
cza teraz, gdy kiedyś kolo jesieni będzie
my prawdopodobnie mieli nowe wybo
ry do Sejm u, i gdy trzeba będzie całą
siłę ludowa zjednoczyć i skupić. by w y
bory te na korzyść ludu wiejskiego w y
padły.

Jan Babicz, poseł-

Jol Kobieta mole MM zbosnclć.
Po raz pierwszy ośmielam sie napi
sać list za pośrednictwem naszej kocha
nej „Gazety Ludowej". O czem mam
pisać? Obecnie wszyscy mówią i piszą
0 drożyźnie, więc i ja napiszę o drożyźnie towarów łokciowych, a zarazem za
proponuję jak temu zaradzić. Dziś to
wary łokciowe są taik drogie, że ‘k ażdy
łokieć kuipionego towaru można założyć
cały zapłaconemi zań markami; przy tem
1 towar jest o wiele lichszy niż dawniej,
a słychać, że ma być jeszcze droższy.
Tak dalej być nie może, trza położyć te
mu kres, ale jak? Czy nałożyć na zboże

całkowity sekwestr, wyznaczyć ceny
maksymalne i po takich cenach zarekwi
rować? To się na nic nie zda; bo jaka
kolwiek wytwórczość będzie więcej ikrę
powana, i uciskana i prześladowana, ten
tej w ytw órczlści będzie mniej, a zaten
produkt musi zdrożeć. Ale powinno byt.
tak, aby każdy producent widział z
swej pracy korzyść i miał w tem interes
będzie się zachęcał do pracy i będzie wy
twarzał jaknajwięcej. Nic nie może wipły
nąć na obniżenie ceny, jak tylko nadpro
dukcja, to jest, jak się wytwarza więcc
niż zużywa. Dziś z braku surowców
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i zniszczenia fabryk’ taka nadprodukcja
jest niemożliwa. W ięc w jaki sposób w y
tworzyć tę nadprodukcję? Otóż, siostry
kochane, jak Polska długa i szeroka
i wiele nas tylko jest, wszystkie razem
dajmy sobie słowo, że od dziś będziemy
się ubierać tylko w samodziały i tako
we będziemy wyrabiać własnemi ręka
mi. Z nastaniem wiosny piech każda
z nas sieje jak najwięcej lnu i konopi,
przytem kładźmy nacisk na naszych męió w aby nabyli po parę owiec na wełnę
i nie obliczajmy, czy się to opłaca, czy
nie, ale wszystko to domowym sposo
bem przerabiajmy na ipłótno i wełniaki
i \v takowe się ubierajmy. Niech każdy
mężczyzna nie wstydzi się ubrać w parciak czy wełniak własnej roboty, jak
również każda kobieta czy panna powin
na być dumna z tego, że jest ubrana
w wełniak własnej roboty. A znów niech
każdy sobie ma za hańbę jeśli będzie no
sił ubranie fabryczne, a tembardziej bron.
Boże, sprowadzone z zagranicy. Gdy
kto przeczyta co piszę, to może pomyśli,
że ja chcę bojkotować fabryki, otóż nie,
próżne są te obawy; fabryki niech tylko
nastarczą dla wielkomiejskich obywateli,
a co będzie zbywać, to m ożna wysyłać
zagranicę. Oddawna wiadomo, że ten
tylko kraj jest bogaty, co sprzedaje dużo
do innych krajów, a sam sprowadza jaknajmniej. Słyszałam też, że zagranica na-,
sze kolorowe wełniaki bardzo się (podo
bają i chętnieby ich dużo kupili, ale my
ich sami dużo nie mamy i sprzedać nie
możemy.
W ięc wołam
głosem
.potężnym,
siostry kochane, bierzmy się do czynu;
ale nietylko my wieśniaczki; wołam i do
was żony pisarzy gminnych, jaik również
i do was żony doktorów, adwokatów,
i urzędników, mieszkających po mniej
szych miastach, bierzcie się i w y d.o
uprawy i w yprawy lnu i konopi, na k tó
re każdy rolnik chętnie udzieli wam za
pewnym wynagrodzeniem parę zago
nów roli, a o braku czasu mowy być nic
powinno. Nie zapatrujmy się na tych, co
się starają jak najmniej robić, a jak naj
więcej zarobić, bo jak tak będziemy ro
bić, to wszyscy marnie zginiemy. R a
czej zapatrujmy się na nasze dzielno
wojska, jak one dzielnie odpierają na
szych wrogów o chłodzie i głodzie, a zato nawet bielizny nie mają w dostatecz
nej ilości. Otóż, jeśli wam nie potrzebne
to płótno, to może być dla naszych
wojsk na bieliznę, ale robić je trzeba. Bo
jak ongi przed laty żony polskich królów,
jak również żony polskich. dygnitarzy
■przędły kądzieł i tkały płótno, a czy my
m am y być gorsze od nich. Takie jest
moje zdanie, co do zaradzenia złemu,
a może która z was siostry, ma na to
lepszy sposób, to niech się też wypowie.
A więc wypowiadajmy się, a niech sie
z tych zdań zbierze głos potężny i niech
się rozlegnie na cały świat. Niech za
granicą nie mówią o nas, że my Polki je
steśmy tak niedołężne, że niepotrafimy
własnego grzbietu okryć,, ale, przeciw
nie, starajmy się towaru t^|e wytworzyć,
abyśmy mogły im też wysyłać. Za ma
ło jest wypowiedzieć swe zdanie, trzeba
pracować i to pracować z wytężeniem,
0 ile tylko sił starczy. A wiec pracujmy
1 jeszcze raz wołam pracujmy, bo oświa
ta, oszczędność i praca narody w zbo
gaca.
GJ'

Stanisława Golacka
iV ■
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Uwaga redakcji. W miesiącu lutym
została urządzona w Gdańsku wystawa
różnych wyrobów niemieckich i polskich.
Pomiędzy wyrobami połskiemi rzucały
się w oczy polskie wełniaki, zapaski,
i>ortki łowickie, samodziałowe sukmany
chłopskie z najrozmaitszych okolic kra
ju, koszyki, zabawki i różne inne w y 
roby wiejskie. Cudzoziemcy, a zwłasz
cza Anglicy, Francuzi i Holendrzy za
chwycali się temi wyrobami naszego lu
du wiejskiego i natychmiast wszystkie
rozkupiii. Kupcy holenderscy prosili, że
by im dostarczać jak najwięcej tych w y 
robów ,a będą za nie wielkie ceny płaci
li. W idzim y więc jak niesłychanie w aż
ną sprawę poruszyła pani Stanisława
Gołaćka i jak mogłaby się Polska zbogacić, gdyby tak u nas na wsi zabrano się
gorąco do przemysłu ludowego.

Parę słów o przemyśle
ludowym.
Każdemu wiadomo, że niema w Pol
sce osad, miast lub miasteczek, w których
by nie odbywały się jarmarki. Wiele
z nich ma utartą sławę; ściągają one liczne
rzesze ludu, v których jedni przywożą
różne przedfńioty na sprzedaż, a inni je'
nabywają. Z handlujących zjeżdżają się
na jarmarki przeważnie żydzi, którzy za
kupują różne wyroby włościańskie, aby te
potem odprzedać hurtownikom' w dużych
miastach. Na jarmarkach tych widzimy
bardzo dużo przedmiotów wyrabianych
przez rzemieślników-włościan przeważnie
bezrolnych lub małorolnych. Każdemu zac
nemu obywatelowi kraju krwawi się ser
ce patrząć na mnogość pożytecznych wy
robów, które masowo- mogły by być
sprzedawane w kraju i po'za jego granica
mi, a są zdane na kramarski wyzysk dro
bnych przekupniów żydowskich, którzy
operując malutkim kapitalikiem, kupują
wszystkiego po troszku, plącąc ceny ja
kie im się podoba. Oczywiście, że taki
drobny wytwórca-rękodziclriik, w braku
silnej organizacji, która by się zajmowała
zakupem masowym wyrobów przemysłu
ludowego, nie jest -w stanie się rozwinąć
i jako wiecznie wegetujący osobnik nie
mogąc ulepszyć ani powiększyć swej w y 
twórczości uzależniony od przekupnia
tandeciarza — krajowi ani sobie bogac
twa nie przyniesie.
Najbardziej rozpowszechnione wyro
by ludowe, które widzimy na jarmarkach
są: płótna lniane, samodziały wełniane,
grabie, łopaty, taczki, kosze, meble dre
wniane, garnki gliniane, rączki do łopat,
króbki. zabawki, koszałki, kobiałki z rogoziny, rogózki, słomianki, szafliki, stą
gwie, wycinanki artystyczne, hafty, ko
ronki, kilimki, dywaniki, skrzynki, pu
dełka malowane, surowce jak len. wełnę
szczecinę i wiele innych. C óż więc na
leży uczynić, aby ten cały przemysł lu
dowy został właściwie zorganizowany
pod względem handlowym i fachowym,
ażeby drobny w y twpr ca-w łościan in nie
potrzebował tułać się po jarmarkach za
groszowym zarobkiem, i czas nadarem
nie tracić czas, który mógłby poświęcić
na doskonalenie się w swym zawodzie
i prace. Pozostaje jedna jedyna droga —
stworzyć wielkie towarzystwo włościań
skie przemysłu ludowego, któreby w sil
ne dłonie ujęło wytwórczość ludową całej
Polski
Slefgn *.e Bron.

Czego żąda Polska
od bolszewików. •
Warunki pokojowe, jakie Polska po
stawi bolszewikom są mniejwięcej na
stępujące;
1) Zrzeczenie się wszelkich praw do
obszarów, które należały do państwa
polskiego przed pierwszym rozbiorem
Polski w r. 1772.
_ • .
2) Co się z tymi obszarami stanie,
0 tern rozstrzygnie Polska wspólnie z ty
mi narodami, które na tym obszarze
mieszkają. Polska nie zamierza żadne
go obcego narodu wcielać gwałtem do
siebie, ale wzajemny stosunek
na podstawie wspólnego porozumienia.
3) Bolszewicy nie będą mieli prawa
mieszać się do wewnętrznych spraw
odłączonych od Rosji narodów, względ
nie nowopowstałych państw na gruzach
Rosji. Wszelka agitacja na tych obsza
rach będzie zabroniona.
4) Rosja musi zwrócić Polsce wszy
stkie zabrane lub zrabowane dobra
1 skarby i zapłacić rządowi polskiemu
i obywatelom polskim za zniszczenia
wojenne w czasie całej wojny.
5) Pokój zawarty przez Polskę z rzą
dem. bolszewickim musi być ratyfikowa
ny (zatwierdzony)
przez
najwyższe
przedstawicielskie ciało narodu rosyj
skiego, aby go rząd bolszewicki potem
nie zerwTał.
Na te warunki pokojowe zgodziły
się wszystkie Kluby sejmowe, prócz en
deków, którzy uważają te warunki za
„przesadzone**. Endecy chcieliby urwać
część ziem wschodnich (połowę Litwy
i trochę Ukrainy), a resztę rzucić na pa-,
stwę Rosji, t. j. bolszewikom. Większość
Sejmu stoi na tem stanowisku, że nałoży
odgrodzić Rosję od Polski innymi naro*
darni, tak żeby Polska, nie mając wspól
nej granicy z Rosją miała raz nareszcie
spokój i mogła się oddać spokojnej pra
cy. Dosyć już nawojowaliśmy się z mo
skalami, to nas zgnębiło ongiś jako pań
stwo, więc niech inni teraz nastawiają
piersi bagnetom moskiewskim.
Z f jie r s s J e i© © fa a r» y

na d a r
sSSsa Ji6:s:efsi P i ł s u d s k i e g o *

najprostszy sposób pozbycia sle
gośćca, reumatyzmu, nerwobólu, postrzału, poda
gry i boli przy zapaleniach, hiszpance i t. d., jest
przykładanie R h e u m o n u . Sposób użycia podany
w każdej aptece i skłsdzie aptecznym przy na
byciu R h e u m o n u .
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ZE W S I OLSZANKA PO W . 'AUGU
ST O W SKIEG O
Jakkolwiek dzisiaj podonno lud ma
mieć wielkie znaczenie — to jednak dzieją się u nas rzeczy niesłychane — lud
przez urzędników i obszarników jest po
niewierany — ćmią biednego chłopa, jak
tylko się da. Przykładem dobitnym tego
Wszystkiego, mogą posłużyć nam stosun
ki w mojej okolicy. Mamy rzecz tego
rodzaju. W mojej wsi pomiędzy naszymi
polami znajduje się ogród tak zwany pokarczemny, który jest zaznaczony w pia
nia i w tabeli powiedziano „kazionny",
'a więc rządowy. Przed wojną rząd ro
syjski już ten ogród wystawił na licyta
cję, tylko nie zdążył jej uskutecznić, bó
wojna zaskoczyła. O tóż teraz, kiedy
już znajdujemy się w niepodległej Polsce,
trzebaby nam się zakrzątnąć koło oświa
ty. trzeba nam szkół, by nasze dzieci le
piej mogły wykorzystać te prawa, które
nam daje Rzeczpospolita Polską, a k tó
rych my jako ciemni wieśniacy wyko
rzystać nie możemy. Otóż zebraliśmy
się do gromady całą wioską i uradziliśmy
ten ogród kupić od rządu polskiego pod
szkołę. Tymczasem jeden z naszych są
siadów Urbanowicz poszedł z opowieścią
o tem co 'wieś zamierza zrobić z ogrodem
do obszarnika, który ma obok folwark też
pod nazwą Olszanka. Dowiedziawszy się
0 tem1 wszystkiem obszarnik mówi Urba
nowiczowi: „To ty kup ten ogród odemnie“. Urbanowicz mówi: „Dobrze, ale czy
cd pana można kupić?“ — „A czemu nic,
przecież ja mam do tego pra'wo“. — I na
mówili się obydwa, podobno zrobili pry
watne opisy i za kilka dni po naszej
uchwale w sprawie kupna tego ogrodu,
widzimy, że Urbanowicz już ten ogród
orze; opowiada nam, że kupił od dzie
dzica i zapłacił za niego 2000 marek. S ły 
sząc to wszystko zdziwieni — nie chcie
liśmy wierzyć.
Bierzemy więc plan i tabelę i idziemy
do komisarza, czy też inspektora rolnego
1 opowiadamy mu o tem wszystkiem po
kazując dowody, że przecież to ogród
rządowy i że obszarnik nie ma prawa go
sprzedawać.
Komisarz przyznaje, że
rzeczywiście jest to ogród rządowy i w zy
wa obszarnika na sprawdzenie. Dziedzic
tymczasem przychodzi do komisarza i ze
swego postępku się usprawiedliwił, bo po
dobno, jak nam później powiedział komi
sarz, ma jakieś dokumenty, czy też opi
sy prywatne. Wogóle trzeba powiedzieć,
że po widzeniu się z obszarnikiem Komi
sarz pozbył się nas amvet nie tłomacząc
dlaczego — powiedział tylko, że dziedzic
miał prawo i sprzedał. Tymczasem ob
szarnik, tłomaczy swoje prawo tak, i po
wiada — ja kupiłem folwark Olszankę,
na którym jest kanon i do niego należy
ten ogród — otóż pojadę do Łomży, ka
non spłacę i wtedy to wszystko będzie
moją własnością. Tymczasem to nie
prawda, bo folwark Olszanka jest kanon,
a więc Wieczysta 'dzierżawa, a ogród jest
rządowy — bo przeo:eż w tabeli w yraź
nie powiedziano „kaziomiy**, więc w jaki
sposób wieczysta dzierżawa z jednej stro
ny a ogród ściśle rządowy z drugiej mają
tworzyć jedną całość nierozłączną, jak to
tłomaczy obszarnik. I co ma z tem wszyst
kiem począć biedny chłop, kiedy jakieś
zapewnienia obszarnika u komisarza w ię
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cej znaczą, niż nasze dokumenty. Aże
ten wagon otrzymuje, a że żydzi zawsze
bym jeszcze o tem opisał, ileśmy trudu po
największe łapówki dają, to też oni za
nieśli, zanim się 'dostali do pana inspek
wsze wagony mają. Wasiak zaś, jako
tora w tej sprawie, to aż włosy na gło biedny robotnik z Łodzi,' pobierając od
wie wstają na wspomnienie o tem. Naj kooperatywy zaledwie 15 mk. dziennej
przód kilka' razy nas wyrzucił i. dopiero
djety, nie mógł zapłacić 500 mk. za l waza wstawienictwem jego referenta raczył . gon, to też zmuszony był sprzedać ziem
nam łaskawie udzielić kilka sekund po niaki żydom. A że później żydzi sprze
słuchania i znów m iał chęć nas się po
dawali te same ziemniaki po cenie dzie
zbyć, wysyłając nas 'do urzędu leśnego,
sięciokroć wyższej niż byłaby to zrobiła
jakoby ta sprawa tam należała do roz kooperatywa, to panów kolejarzy w Kut
strzygnięcia, bośmy mu powiedzieli, że nie nic nie obchodziło. Oni ściskali się
przed wojną ten ogród przez pewien czas
z żydami, razem z nimi obdzierali głod
uprawiał gajowy.
nego lobotnika łódzkiego, a później za
W; końcu jednak jego własny refe • zdobyte w łajdacki sposób pieniądze pili
rent zaprzeczył. Takie to katusze znosi
gorzałę w szynku i wymyślali na* chło
dzisiaj chłop, jeżeli ma coś do załatwie
pów, że to oni tak łupią ze skóry bied
nia u naszych urzędników. Oczywiście,
nych robotników.
I :■$ M-*r1 *
że starań w sprawie tego ogrodu nie za
Strażnik kolejowy Fangiewicz -miaS
niechamy i dalej sprawiedliwości szukać
widzieć, jak żyd Aronowicz wyszedł
będziemy. A słów te kilka do naszej- ga
z ekespedycji i odprzedawał wagony, bio
zety dlatego skreśliłem; żeby w nas chło
rąc odstępnego po 500 mk'. Taki to jest
pach obudzić tem większą otuchę do wła patrjotyzm i poczucie obowiązku (koleja
snej samoobrony, pomimo najtrudniej
rzy stacji Kutno.
szych przeszkód. Urzędnicy i obszarni
Na szczęście na żądanie posła W oj
cy poniewierają nas dlatego, że jesteśmy
dy zabrał się do nich prokurator i kilku
ciemni, dezorganizowani; każdy z nas
z tych panów siedzi już w kryminale pod
narzeka na złe obchodzenie się urzędni kluczem.
--.
t ' '
ków, ale nie wie, jak ternu zaradzić —
trzeba się zorganizować w Rady ludowe
naszego stronnictwa ludowego, a wtedy
może pomiędzy nami się znajdą ludziska
i ze światlejszemi głowami, którzy nam
M m o f c i
te le g r a fic z n e .
doradzą jak się mamy bronić, gdzie się
Z FR O N T Ó W B O JO W Y C H
mamy udać z jaką sprawą i t. d;. Pomału,
pomału, to i u nas będzie lepiej, my w W o l
Dalszy ciąg bolszewickiej ofensywy.
nej Polsce się uświadomimy, skupimy się
Już nawet i wrogie nam niemieckie
w jedno Polskie Stronnictwo Ludowe, w y  gazety musiały przyznać, że cały napór
bierzemy akuratnych posłów ludowych, wojsk bolszewickich na nasze wojska
a wtedy i urzędnicy inaczej się z nam i'bę rozbił się o bohaterski opór naszych żoł
Jednak
pomimo wyjątkowo
dą liczyli. A mamy nadzieję, że już na nierzy.
szym dzieciom wcale będzie dobrze, bo ciężkie straty, jakie ponieśli bolszewicy
wtedy j-uż przypuszczam większość urzę w ciągu ostatnich 4 tygodni, próbują oni
dników będzie z pod strzechy wieśniaczej, jeszcze na nowo szczęścia. Oto na po
młodzież bowiem chłopska do szkół się łudnie od miasta Połocka w okolicach
garnie jak może.
Lepla i jeziora W oron prowadzą ciągle,
Urzędnik, który wyjdzie z ludu, też nieustające silne wyw iady ipatroiii kon
lud ten potrafi uszanować; a więc, bracia nych, co powoduje ciągłe duże starcia
chłopi, uświadamiajmy się przez czytanie z naszemi patrolami.
Na odcinku poleskim ftoUszewicy
..Gazety
Ludoweij“.
organizujmy się
w stronnictwo ludowe, dzieci nasze jak prowadzili usilne atalki na nasze pozycje
możemy tak kształcimy, nie żałując naj pod wsią Szapejki, w zdłuż toru kolejo
większych wydatków na oświatę, a będzie wego na Nachów i w okolicy 'Jur-jewiez.
Wszystkie ataki zostały z krwawetni
z czasem lepiej.
dla
nieprzyjaciela stratami odparte. Nasz
Czytelnik „Gazety Ludowej".
pociąg pancerny celnym ogniem artyle,rji uszkodził poważnie pociąg pancerny;
Z PO W IA T U KUTNOW SKIEGO
bolszewicki pod wsią Nachów.
VĄ dniu 6-go marca roku bież. prze
Nieprzyjaciel gwałtownie atakował
chodził przez tor kolejowy na stacji okolicę Sławeczna i nasze 'pozycje na li
w Kutnie poseł Teofil Wojda i zauważył,
nji kolejowej. Do walki tej bolszewicy
że w pobliżu jednej z bocznych linji ko wprowadzili znaczną ilość artylerji, nie
lejowych leży kupa kartofli, pilnowana
wyłączając ciężkich armat. Po zacię
przez jakiegoś człowieka, ó w człowiek, tych i ciężkich walkach, które zwłaszcza
pochodzący z W arszawy, nazwiskiem na _ odcinku
Sławeczna przybierały
Starczewski opowiedział posłowi W o j chwilowo korzystny obrót dla przewa
dzie, że już od kilku dni czeka na stacji żających sił bolszewickich, bohaterskie
na podstawienie wagonu i, że zmuszony nasze oddziały zadały stanowczą klęskę
był dać już kolejarzom łapówkę w po nieprzyjacielowi, biorąc kilkudziesięciu
staci 9-ciu korcy ziemniaków, a gotów jeńców w tym kilku oficerów i znaczną
ką 195 mk., oraz 184 marki musiał prze zdobycz wojenny. Nie bacząc jednak na
pić z nimi w szynku. Łapownictwo na wielkie straty poniesione w ciągu tych
stacji Kutno Wzrosło do potwornych roz* ataków pod Sławeeznem, bolszewicy
miarów. Niejaki Józef W asiak kupił uporczywie ataikowąli' rejoit stacji Na
dla kooperatywy robotniczej W Łodzi
chów i nasze pożycie ną południe <sg
pewna ilość ziemniaków, a na podsta
Słobody Jafcimowskiej.
wienie wagonów czekał 3-y tygodnie.
Po zaciętych WalkacK Wszystkie ata
Wkońcu, bojąc śie, by kartofle nie zmar ki ostatecznie odparto, poczem wzięto
zły, zmuszony był sprzedać je żydom. Ci parę karabinów maszynowych.
w oczach W asiaka wagony otrzymali
Na reszcie frontu działalność w yw ia
i ziemniaki naładowali, gdyż na stacji
dowcza.
i 11
Kutno praktykuje się, że kto więcej daje, S
Na całym zaś froncie od Berezyny
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do Dniestru żywa działalność bojowa.
kwietnia. W skład delegacji wchodzi 5
Oddziały nasze w własnej obronie prze osób.
prowadziły szereg wypadów, na Woły— Stosunki handlowe rosyjskiego
.niu i Podolu celem odpędzenia przygoto rządu bolszewickiego z Koaiicjg. Paryż,
wanych do walki sił nieprzyjacielskich. d. 6 kwietnia. Rząd bolszewicki gotów
Wszystkie wypady miały 'przebieg po jest przyznać kapitalistom koalicyjnym,
myślny i osiągnęły zamierzony skutek.
to jest Anglikom, Francuzom, Ameryka
nom i Włochom różne przywileje w gór
—
Z ani et rewolucyjny w Niemczech.
Berlin, d. 7 kwietnia. Rewolucja bolsze nictwie, przemyśle ‘i handlu. Lecz wga
wicka, jaka wybuchła w Niemczech . po rniali za to żądają bolszewicy, by Koali
cja uznała ich rządy nad Rosją i wyrze
zduszeniu zamachu hakatystów Kappa
kła się wtrącania w wewnętrzne sprawy
i Litwica, którzy
chcieli wprowadzić
rosyjskie. Jednak odnosi się to tylko do
z powrotem Wilhelma na tron cesarski,
^ewolucja ta rozniosła się prawie po ca przyszłości, to znaczy tylko do tych
przedsiębiorstw, które mają być w przy
łych .Niemczech, lecz wkrótce prawie
szłości
zakładane, te zaś wszystkie za
wszędzie została pokonana za wyjątkiem
tak zwanego Zagłębia Rury, okolicy le kłady i fabryki, które po wybuchu rewo
żącej nad rzeka Renem. Okolica ta le lucji bolszewickiej zostały wywłaszczo
ne i oddane na własność rządowa, nie
ży w' pasie neutralnym, to jest takim,
rnoga być- dawniejszym właścicielom
gdzie nie stoją ani wojska niemieckie, ani
francuskie. Utworzyli więc tam bolsze zwrócone, choćby to byli nawet Anglicy
w icy czerwona armię i zawładnęli rzą lub Francuzi. Również dawny państwo
dy w całym Zagłębiu w swe ręce. W o wy dług rosyjski, który wynosi kilka
dziesiąt tysięcy milionów, jakie należą
bec tego rząd niemiecki zwrócił .się do
francuskiego z, prośbą, by wojsko nie sic. Francuzom i Anglikom, nic może im
być zwrócony. Innemi słowami, bolsze
mieckie mogło wejść do owego Zagłębia
wicy czuj a się widocznie dość silni, jeżeli
i zrobić tarn porządek z bolszewikami.
Rząd francuski nie chce się na to zgo takie warunki Koalicji stawiają.
-• Akt uznania Ukrainy nrzez Ło
dzić. jednocześnie rząd niemiecki roz
Lwów, d- 7 kwietnia. Pisma
począł z owymi bolszewikami pertrakta twę.
ukraińskie nodaj* zawiadomienie ukraiń
cje i zażądał od nich rozbrojenia się
i poddania rządowi w Berlinie. Bolsze skiego ministra spraw zagranicznych,
podpisany przez Lewickiego, że w dniu
wicy owi po długich naradach zgodzili
?6 marefi Łotwa uroczystym aktem uzna
się wydać broń, lecz postawili za waru
ła niepodległość Ukrainy i rząd jej z atanek, że wkraczające do Zagłębia wojsko
rządowe nie będzie czyniło nad nimi żad manem Pcthirą na czele. Poseł łotewski
nych gwałtów i że dla wszystkich bio Kenig złożył w dniu tym urzędową w i
zytę, w imienin rządu swego. Naczelni
rących udział w tym- -bolszewickim po
kowi
Ukrainy Pctlurze.
wstaniu zostanie ogłoszona amnestia,
— Uznanie państw kresowych przez
czyli przebaczenie. Rząd w Berlinie nie
dokończył1 tych pertraktacji i dał rozkaz .Stany Zjednoczone. Waszyngton, d. 5
swym wojskom, by wkroczyły do owe kwietnia. W senacie Stanów Zjedno
go Zagłębia. Wśród bolszewików zapa czonych został złożony wniosek nagły
nowało wzburzenie. Zagrozili, że wszyst 0 uznanie niepodległości Łotwy, Estonii
kie fabryki i kopalnie wysadza w po- 1 Ukrainy.
= W ybory do sejmu w Bulgarjti,
.wietrze. Kolejarze w mieście F.ssen zastrajkowali.
Jednocześnie i rząd fran Sofia (-stolica Bułgarii), d. 7 kwietnia.
cuski zaprotestował przeciwko wkro W ybory do sobrania,. czyli sejmu dały
czeniu wojsk niemieckich do owego Za następujący wynik: 112 ludowców, 49
głębia, gdyż leży ono, jak powiedzieliś komunistów, 28 demokratów, 14 naro
dowców. 7 radykałów; 8 socjalistów, 4
m y w pasie neutralnym, to jest takim,
postępowców,
4 zwolenników partji Ce
ffdzie nie powinno być ani francuskich,
ani niemieckich wojsk. By zatem mieć na djewa.
----- Ustawa przeciw paskarzom na
.się 7. jednej strony na baczności przed’
Węgrzech,
Budapeszt, 7 kwietnia. W ę 
„Wojskami niemieckimi, a z 'drugiej przed
gierski
minister
sprawiedliwości oświad
niemieckimi bolszewikami, kazał rząd
francuski swym wojskom również prze czył, że rzftd wniesie projekt nowej
ustawy przeciwko paskarzom. Projekt
kroczyć ów pss neutralny i zaiać miasto
nakłada karę więzienia, a oprócz tego
Frankfurt nad Menem.
karę pieniężna do wysokości 300 tysięcy
= Sfan obie iema w B*rkme zniesio
koron, utratę majątku i pozbawienie praw
ny. B cr)'v\, 7 kwietnia. Rząd wydal
politycznych; dla cudzoziemców zaś w y
oderwę zawiadamiająca ludność Berlina
dalenie z kraju. Kary cielesne ustawa nie
i okolicy, żc stan oblężenia został tam
przewiduje, postanawia jednak decyzję
zniesiony.
w tej sprawie Zgromadzeniu Narodowe
~ Udział „Żelaznej dywizji/*4 w za* mu, czyli sejmowi.
machu Kappa. Berlin, d. 6 kwietnia. Zo
— Ruch rewolucyjny w Danji. Ko
stało tutaj stwierdzone, że banda rosyj penhaga (stolica Danji), d. 7 kwietnia. Od
sko-niemiecka, która grasowała w kra dwóch tygodni blisko trwa tu bardzo sil
jach nadbałtyckich pod dowództwem puł ne wzburzenie przeciwko królowi i rzą
kownika Bermonta, a celem której była
dowi. Lud żąda zwołania nowego sej
nic tyle. walka z bolszewikami, ile przy mu* wybranego według prawa powszech
gotowywany po cichu napad na Polskę, nego i równego dla wszystkich. Król
że banda ta, wypędzona, przez Anglików zaś się upieru i radby rządzić napól sa
z Łotwy i Litwy, wzięła bardzo £ywy
mowładnie jak dotychczas. Odbywają
udział w zamachu Karma, ktiSreg# zamia się więc o iasb manifestacje przeciw
rem było ponowne wprowadzenie W il królowi, wiece i zebrania, gdzie ludność
helma ii-go na tron,.
U osIsęaeftia republiki Król rozkazał
Rokowana pokojowe uł/edzy Ło ogłosić stan oblężenia w całej Danji. Po
twą a bolszewika ni i. Ryga ('stolica Ło- 1 licja w ykryła 2 tajne ■drukarnie, gdzie
twy), d. 6 kwietnia. Łotewska delegacja
drukowano bolszewickie odezwy, nawo
•pokojowa wyjeżdża do Moskwy d. 10 łujące do utworzenia w Danji rządów'

komunistycznych na wzór Rosji. Król
zwołał naradę przywódców wszystkich
stronnictw, na której wszyscy zebrani
oświadczyli mu, że trzeba koniecznie jaknajprędzej zwołać sejm duński, w ybra
ny powszechnie przez wszystkich oby
wateli.
= Nowa nota telegraficzna rządu
bolszewickiego do naszego rządu. Akurat
w sam dzień Wielkiejnocy otrzymał rząd
nasz nową notę telegraficzną od bolsze
wików z żądaniem przyśpieszenia roko
wań pokojowych. Jak wiadomo Polska
na zawarcie pokoju z bolszewikami zga
dza się — tylko chce, żeby to był pokój
trwały, pewny, zawarty zaraz a nie jakaś
komedja, któraby spowodowała wkrótce
nową wojnę. Tymczasem, jak widać z ca
łego^ zachowania się bolszewików, chcą
oni pokoju nieszczerze. Zwrócili się do
Polski w miesiącu grudniu o pokój, a je
dnocześnie potajemnie z wielkim pośpie
chem szykowali się. do zadania Polsce
śmiertelnego ciosu. Polska propozycje
pokojowe, przyjęła, rozpatrywała i dała
odpowiedź, wyznaczając jednocześnie m.
Borysów, leżące na froncie polsko-bol
szewickim, jako miejsce rokowań. Lecz
nie mogła przecież Polska patrzeć spokoj
nie na rozpoczętą przeciw- sobie ofenżywę, .czyli napaść bolszewicką. Rzuciło
więc nasze Naczelne Dowództwo bohater
ską armję naszą do boju. Waleczne woj
sko nasze po ciężkich walkach zadało bol
szewikom poważną klęskę. Przysyła więc
znów bolszewicki komisarz, czyli minister
spraw zagranicznych Czyczerin, nową
notę do naszego rządu z żądaniem, by wal
ki na froncie natychmiast zaniechać i by
rokowania rozpocząć nie w Borysowie,
a w jakimś mieście w Estonii, lub też
w Warszawie, albo w Moskwie. Mądrzy
są panowie bolszewicy. Wojska nasze
zwyciężyły i pobiły ich armję, m am y
więc zaprzestać walki na to, by oni mo
gli spokojnie swoje rozbite dywizje przy
prowadzić do porządku i ponownie na
" nas uderzyć. A do W arszaw y chcą ko
niecznie przyjechać tylko widocznie po
to, by łatwiej mogli swoją agitację prowa
dzić. Jeżeli więc bolszewicy pragną na
prawdę szczerze pokoju, to natychmiast
nie zwlekając powinni wysłać swoich de
legatów do miasta Borysowa. tak jak to
im zaproponował rząd polski.

Z Warszawy.
= Poseł Jan Babski został miano
wany podfeekretarj^m stanu, czyli wice
ministrem spraw ® granicznych

POZNA1ŚCZYCY U W A ŻAJĄ C H Ł O P Ó W
Z B YŁEG O K R Ó LE ST W A I G A LIC JI
ZA C OŚ G O RSZEG O I ZABRANIAJĄ
IM
K U PO W A Ć
G O SP O D A R ST W
W POZNAŃSKIEM.
Dostaliśmy wiadomość z wiarogodnej strony, że Urząd Osadniczy w Po
znaniu, zabronił kupna gospodarstw w ło
ściańskich dla obywateli z byłej Galicij
i z byłego Królestwa, a. także dla tych
obywateli z Poznańskiego, którzy swe
gospodarstwa sprzedali po to, żeby kupić
•inne.
Kupować gospodarstwa w Poznańskiem mogą tylko obywatele tamtejsi,
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którzy dostaną na to pozwolenie od Urzę
du Osadniczego w Poznaniu. Gospo
darstw tych jest już niewielka ilość' i tę
skromną ilość chce Urząd Osadniczy
w Poznaniu zostawić dla swoich najbliż
szych protegowanych, widocznie takich,
co to grzecznie i pokornie zapiszą się do
Związku Ludowo-Narodowego i będą tań
czyli tak, jak 'im szlachta zagra. Rozpo
rządzenie takie jest -niesłychanem po
gwałceniem praw obywatelskich naszych
chłopów z pod byłego zaboru rosyjskiego
i ,austriackiego. Ciekawi jesteśmy, jakby
to Poznań czy cy zapatrywali się, gdybyś
my zabronili im osiedlać się u nas i za
częli ich uważać nie za braci, a za obcych
i niebezpiecznych dla nas ludzi.
Dla nas jgst zrozumiale, zkąd wzięło
się takie rozporządzenie. Oto Urząd Osa
dniczy w Poznaniu znajduje się w rękach
Związku Ludowo-Narodowego, _ czyli en
deków i oni to boją się jak ognia naszych
chłopów z byłego zaboru rosyjskiego,
którzy już przejrzeli na oczy i po prze
siedleniu się w Poznańskie otwieraliby
oczy tamtejszym chłopom na szlacheckie
rządy, pod jakiemi tam ludzie żyją, bo
chociaż gospodarzą .chłopi Poznańscy
wzorowo, to jednak w polityce są słabi,
a szlacheckie pachołki tale ich -za łeb trzy
mają, że naprzykład za zboże kontyngen
towe, to im znaczni? mniej jeszcze płacili
niż u nas.

jeżeli organizm iest odpornym. Odpornym jest
on, jeżeli nerwy, mózg i stos pacierzowy posia
dają dostateczną ilość pokarmu dla nich nie
zbędnego (lecytyny). N o rw iy S t jest owym środ
kiem uzdrawiającym nerwy, dającym organizmowi
naszemu siłę, odporność, świeżość i rześkość.
N e r v i v i t usuwa wskutek tego wszelkie objawy,
jak: ból gfowy, migrenę, bezsenność, bicie serca,
lęk i t. d.
M e r v iv it zwalcza więc pośrednio
wszelkie choroby przez odżywianie systemu ner
wowego. W e r v iv 5 i otrzymać m ożna we wszyst
kich aptekach i skfa>dach aptecznych.

U fi^ e e j m y d ła !
Przeczytałam artykuł p. Z. D. „Z ga
lerii sejmowej" i chociaż nie jestem owa
Amerykanką napiszę coś niecoś o tej
wodzie.
Amerykanka zaleca nam 'dla odrodze
nia cielesnego i puchowego dużo wody! —
wody! — wody! — a ja pozwolę sobie po
wiedzieć jeden raz tylko wody! — a dwa
razy: mydła! mydlą!
W ody mamy wiele, bo Polska bo

gata w nią bez miary, dość wspomnieć
o rzekach wypływających z gór naszych
Tatrzańskich, o Wiśle ukochanej, płynącej
swobodnie już do morza Bałtyckiego —
0 Dniestrze bogatym w dopływy a pły
nącym do monza Czarnego i innych po
mniejszych rzeczkach, jeziorach, staw
kach. nie wyłączając odrobinę wody, mor
skiej, uzyskanej obecnie.. Czy więc uskar
żać się trzeba na jej brak? O nie — nanr
tylko do niej potrzeba dodać mydła, my
dlą _i jeszcze raz mydlą. Co! mydła! na
tafcie ciężkie czasy? — zawoła niejedna
gospodyni!... Tak — mydła! Drogie ono,
bo drogie, ale cóż dzisiaj tanie, a tańsze
zapewne od gorzałki i tytoniu!
Narze wiejskie gospodynie używają
mydła tylko do prania i to nie nazbyt cze
sto, ale by je mieć do -codziennego uży
cia dla siebie i dzieci, to uważają za zby
tek i marnowanie grosza.
W szkołę opowiadają mi dzieci, że
mydłem myje się tylko w wielkie święta,
a o misce przeznaczonej na mycie ani
wiedzą!... tylko, jak same opowiadają, bio
rą wodę do ust, z ust na rękę i niemi chla
sta. chlasta po twarzy i już po myciu!...
1 doprawdy żałować wypada tych bied
nych dzieciaków nie znających rozkoszy
czystości ciała," czystości bielizny, ubrania.
A dla nauczycielki w szkole, jaka.to
ogromna pnzykrość, gdy musi zetknąć się
z brudem i mimowoli odsunąć się od bru
dnego dzieciaka, brzydząc się nie dziec
kiem, ale jego brudem — gdy tymczasem
serce jej chciałoby śmiało bez wstrętu
zbliżyć się do każdego dziecka pogłaskać,
ucałować.
Trudno winić dzieciaki, bo one jak
guma dadzą się nagiąć do wszystkiego,
| a więc matki powinny od małego przy
zwyczajać do codziennego mycia się, te
maiki powinny umieć powiedzieć sobie:
co czyste — to piękne L miłe, co brudne
' — brzydkie i wstrętnef
Kobieta jest wszystkiem w domu
i czystość jej samej i dzieci od niej zależą.
Znam wioski leżące bliżej Rosji, a więc
Chełmszczyznę, Hrubieszowskie, Krasno
stawskie — to tam aż rozpacz ogarnia
patrząc na kobiety! Brudne, rozczochra
ne, obtargane chodzą dzień cały, nie m y
ślą ani o myciu, ani o iprzyzwoitem przyo
dzianiu się! Byłam nieraz świadkiem jak
żołnierze czescy i niemieccy ze wstrętem
spluwali, porównując kobiety do pewnych
czworonożnych
domowych
zwierząt,
i bezkarnie nazywali je polskiemi bezrogami. Dlaczego kobiety mają być po
śmiewiskiem u wrogów, z powodu brudu,
i niechlujstw — czyż nie jesteśmy tak sa
mo ludźmi jalk oni? O! oni oddawna
wiedzą, że czystość jest podstawa życia,..
Kto czysty, .ten zdrowy na ciele i duszy!!
Czyż to ładnie, by wrogowie nazywail
naszą Polskę krajem ciemnoty i brudu?..,
Z ciemnoty dźwiga nas państwo, zakłada
jąc w każdej wiosce szkolę i wydając na
nie ogromne sumy pieniędzy, aby znikł
analfabetyzm, a z . nim razem i ciemnota
— ale ani państwo, ani szkoła czystości
założyć nie są w możności... — tu niech
pracują kobiety!!!
Tak jak czyny człowieka są zwier
z a łe m jego duszy, tak dom czysty, schlu
dny, skromnie przystrojony jest zwiercia
dłem kobiety! Miłujcie czystość i pięk
ność!
Zatem nie żałujcie pieniędzy na my
dło i używajcie go codziennie! *
Jeżelim nie znudziła Was. Kochani

Czytelnicy i Czytelniczki „Gazety Luid'.“
i nie 'czujecie się obTażeni mojerni sło
wami, to wkrótce napiszę parę stów jak
kobieta może przyozdobić dom, by stal
się miłym c£a niej i drugich.
Aniela Smrokoirska.
Niezapomnij Dobra, 26. II. 1920.
ZE SZTABU GENERALNEGO OTRZY
MUJEMY NASTĘPUJĄCE PISM O
W spraw/e adresowania listów i przesyłek
do żołnierzy na froncie.
Częste skargi i żaie na spóźnione na
dejście korespondencji do żołnierzy na
froncie pochodzą stąd, że nadawcy w kra
ju nie umieszczają dokładnego i należyte
go adresu na kopercie listu lub karcie
pocztowej, przeznaczonej do żołnierza
przebywającego na froncie.
Dla zapewnienia rychłego i pewnego
nadejścia przesyłek pocztowych z kraju
do żołnierzy na froncie musi adres być
napisany w następujący sposóba) na listach:
Na przedniej stronie koperty: imię
i nazwisko, przydział wojskowy (pułk,
bataljon, kompanja i t. p. oraz numer
poczty polowej, naprzykład: Jan Kędzier
ski. starszy żołnierz. 5 pułk piechoty, II
baon, 6. komp., poczta połowa Nr. 28. Na
odwrotnej stronie koperty — adres wy
syłającego, to jest imię j nazwisko, oraz
miejsce jego zamieszkania, naprzykład
Władysław Zaleski, Zegrze.
b) na pocztówkach:
Adres wysyłającego ma być napisany
po lewej stronie kartki z boku, adres od
biorcy, jak poniżej wskazano z prawej
strony adresu, naprzykład:
W ysyłający, czyli nadawca i
Jan Brzęk
Warszawa
ul. Nowogrodzka Nr. 24*
Adres odbierającego:
Juiljan Kęctlci
1 %
sierżant 9. p.p. 3 baon 10 komip.
poczta połowa Nr. 20.
Adresowanie korespondencji do żoł
nierzy na froncie słowami „miejsce postoj>u“ lub wogóle bez oznaczenia poczty
polowej jest powodem tego, że listy ta
kie
nie mogą być doręczane, lub'
jest przyczyną bardzcTznacznego spóźnie
nia, a często niedóręezcnia. Dlatego żołnie
rze na froncie są pouczani, że mają rodzi
nom podawać dokładny numer swojej po
czty polowej, a także w razie zmiany swo
jej dotychczasowej poczty polowej i otrzy
mania nowego numeru poczty, powinni
zawiadomić o tym swoje rodziny.
W zyw a się zatym ludność, by w wła
snym interesie dokładnie w myśl po
wyższych wskazówek adresowała prze
syłki do żołnierzy na froncie.
N O W E W ŁA D ZE
Polskiego Stronnictwa Ludowego, Jak/o
zostały wybrane na ostatnim Kongresie
Ludowym w Warszawie.
Prezes honorowy Stronnictwa: Poseł
Jakób Bojko z Gremboszowa w Mało
polscy.
Zarząd:
Prezes:
Poseł
Wincenty Witos
z Wierzchosławic. Małopolska.
Wice-presi: Maciej Rataj, poseł zie
mi Zamojskiej, Franciszek Przybycień,
poseł ziemi Miechowskiej, Józef Kowal
czuk, po‘-el ziemi Podlaskiej, Paweł Bo
bek, poseł ze Słąska Cieszyńskiego.

G A Z E T A
Sekretarze? A’. Bogusławski z W ar
szawy, poseł Józef Raczkowski, red.
„Piasta".
Członkowie: W iktor Ancypa z Bialostocko-sokólskiego, poseł Józef Bednar
czyk z Podhala, poseł Bfyskosz Józefat
Z Podlasia, poseł W ładysław Boruch, na
uczyciel z Oświęcimskiego, poseł Jan
Bryl z Brzeska, poseł Jan Dąbski z G o
stynina, poseł Jan Dębski z Chełma, re
daktor „Ludowca", poseł Aleksander Fi
jałkowski z Potrkowskiego, Dr. W łodzi
mierz Jampolski, redaktor, Lwów, Hen
ryk Jędrusik iz1 Miechowskiego, Antoni
Kujawa z Gostyńskiego, poseł Walenty
Karlikowski, z Opoczna, poseł Stanisław
K-ielak, Mińsk Mazowiecki, poseł Teofil
Kurczak. Łowicz, poseł Stanisł. Osiecki,
Łuków-Garwolin, poseł Józef Ostachowski. Olkusz, Red. Jan Owiński, Kraków,
Jan Padło z Tarnowskiego, poseł Stani
sław Płocha, Pińczów, dr. Kazimiera Rupertowa, Wieliczka, Jan Rychel. Tarno
brzeg, Józef Sroka. Wschodnia Galicja,
Lwów. Stanisław Szczepuła z Sambor
skiego. Galicja Wschodnia. Jan Szuścik,
wicepr. Rady Lud., Cieszyn, Włodzimierz
W akar z Warszawy, poseł Romuald W a 
silewski z Ziemi Dobrzyńskiej. Henryk
W yrzykowski, redaktor „Gazety^ Ludo
wej** w Warszawie.

W następnym numerze po
damy naszym Czytelnikom ce
nę,, Gazety Ludowej" na kw ar
tał il-gi. Jednocześnie nadmie
niamy, że i cena pojedynczych
egzemplarzy zastanie od nastę
pnego numeru podniesiona.
Miii— ii ni iimi 1
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PO C ZT O W YC H .
Dochodzą nas wieści, że niektóre
urzędy pocztowe żądaja od naszych czy
telników po 6 fenigów dopłaty od każde
go egzemplarza „Gazety Ludowej", tłotnacząc to tym, że na „Gazecie14 są nale
pione niewłaściwe, bo urzędowe znaczki
pocztowe. W yjaśniamy więc naszym C zy
telnikom, że takie żądania urzędów pocz
towych jest zupełnie bezprawne, bo te
znaczki sprzedano nam na Głównej Pocz
cie w Warszawie, gdyż dawniejszych już
zupeJnie zabrakło i więcej drukowane nie
będą, bo od 1-go maja wszelkie opłaty
pocztowe zostaną znacznie podniesione.
Chcąc jednak być w porządku porozumie
liśmy się z Ministerstwem Poczty i Mini
sterstwo zgodziło się by nalepiać te czer
wone znaczki zamiast dawniejszych i za
wiadomiono Urząd Pocztowy w W arsza
wie, by trudności przy wysyłce „Gazety**
me czyniono. Wobec tego raz jeszcze po
wtarzamy, ż'.i żądanie Urzędu Pocztowego
w Piątku i innych, gdzie żądano dopłat,
było zupełnie bezpodstawne.
Zarząd „Gazety Ludowej**.

Z GOSPODARSTW A,
C O P O S IA Ć NA PO LA C H P O
NIĘTYCH ŻYTACH.

W Y G I

W roku bieżącym ogromna ilość
żyt wyginęła w zimie, wskutek utworzo
nego na powierzchni ziemi lodu — w nie
których miejscach zupełnie, w innych
częściowo. p ohiicy stanęli przed za
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gadnieniem, co uczynić należy: pozosta
wić żyto losowi opatrzności, czy uprawić
ziemie z powrotem i posiać rośliny inne.
Ogólnie zagadnienia tego rozstrzygnąć
nie można. Tam, gdzie przynajmniej
trzecia część żyta pozostała, należy go
zostawić, licząc na większe rozkrzewienie i przynajmniej połowę normalnego
zbioru. Tam zaś, gdzie zaledwie czwar
ta luib piąta część, albo jeszcze mniej ży
ta pozostało, należy glebę uprawić i po
siać lub posadzić rośliny inne. Uczynić to
należy w interesie własnym i w interesie
dobra publicznego.
W interesie własnym dlatego, że po
siana lub posadzona roślina da rolnikowi
większy dochód z morgi. Jeżeli porów 
namy zbiór żyta z morgi, na której po
została jedna czwarta część, ze zbiorem
z tej samej morgi: seradeli, łubinu, oeluszki, wyki lub ziemniaków — to zo
baczymy, że rolnik powinien glebę upra
wić powtórnie. Przypuśćmy, że gdyby
się żyto dobrze udało, byłby zbiór z mor
gi 8 korcy; ponieważ pozostała tylko
czwarta część, więc Ucząc na większe
rozkrzewienie, co z powodu chwastów
może być zawodne, możemy przypuś
cić, że zbiór wyniesie r3 korce ziarna
i licząc stosunek ziarna do słomy, jak 100
do 300 — będziemy mieli 9 metrycznych
cetnarów słomy.-' Gdy zaś przeliczymy
wartość pastewną słomy na ziarno, —
to dojdzie jeszcze 150 kilogr. żyta, (gdyż
6 kilogr. słomy rów na się dla bydła 1
kilogr. żyta), czyli półtora korca. Więc
razem wartość produkcji z morgi będzie
się równała 4 i pół korca żyta. Licząc
zaś za korzec żyta po cenie rynkowej
700 mk. — otrzymamy z morgi 3150 ma
rek. Posiana seradełla w najgorszym
wypadku da od 45 do 90 metrycznych
centnarów z morgi, a w dobrych w arun
kach od 90 do 160 metr. cet. zielonej ma
sy. Przeliczając «£yto i seradelę na war
tość pastewną, przyczem 1 kilogr. ziarna
żyta równa się 10 kilogr. zielonej sera
deli, zobaczymy, że przeciętnie 100 me
trycznych cetnarów zielonej seradeli
równa się wartości 10 metr. cetn. żyta,
czyli więcej niż dwa razy tyle, co może
dać żyto z morgi, a seradelę można po
siać nawet na najwięcej wyczerpanej
i wyniszczonej glebie.
Seradelę mo
żna spaść przez inwentarz, co znów da
nam wielki dochód w postaci mleka
i mięsa.
Łubinu zbiera się z morgi od 6 do
15 korcy, licząc po cenie 350 mk„ oraz
przeciętnie po 10 korcy z morgi, będzie
się to równało 5 korcom żyta. Łubin
można odgoryczać i skarmiać przez in
wentarz. Sposób odgoryczania podamy
jesienią.
Peluszki zbiera się z ! morgi -10 do
55 metrycz. cetnar. słomy, oraz 5 do 10
metrycz. cetnar. ziarna. 1 kilogr. żyta
równa się wartością pastewną 4 kilogr.
dobrej słomy peluszkowej. Licząc zaś
z morga do 45 metr. cetnar. słomv pelusz
kowej-, widzimy, że jej wartość pastew
na równa sie wartości pastewnej 11
metr. cetn. żyta; trzeba jeszcze doliczyć
do tego przeciętnie z morgi 7 korcy ziar
na, które jest obecnie W cenie 900 rnk. za
korzec, co będzie sie równało 9 korcom
żyta, czyli razem zbiór z morgi peluszki
da z morgi tyle, ile dałoby 20 korcy żyta.
W yka daje z morgi prawie tak wiel
ki zbiór jak peluszka, równy wartości
kolo 17 korcy żyta.

Nfe 1S
Ziemniaki można posadzić tylko na
lepszych glebach, lecz należy sadzić
wszędzie, gdzie to jest tylko możliwem,
tam gdzie żyto było posiane po koniczy
nie, łubinie lub temu podobnej roślinie.
Licząc przeciętny
zbiór
ziemniaków
z morgi 60 korcy, po cenie rynkowej 120
mk. za korzec, to równają się one w ar
tością 11 korcom żyta.
To są przyczyny, które przez więk
szą wydajność z morgi zmuszają wprost
rolnika do powtórnej uprawy gleby i po
siania loib posadzenia innej rośliny.
Kraj i społeczeństwo wrymagają, aby
rolnicy wyprodukowali na mordze prze
strzeni jaknajwiększe ilości produktów
spożyWszych. Dla społeczeństwa jest
rzeczą obojętną, czy to będzie w formie
chleba, mięsa, mleka i jego przerobów,
stryczkowych czy ziemniaków. Społe
czeństwo i kraj potrzebują produktów
spożywczych nie troszcząc się w jakiej
.formie będą one wyprodukowane. Dla
tych przyczyn nie wolno rolnikom po
zostawiać pola na pół odłogiem, jeżeli
mają możność racjonalniejszego zużytko
wania go. Drobni rolnicy, którzy mają
możność racjonalniejszego zużytkowania
pól, niż wrięksi właściciele, mają obowią
zek to uczynić.
Sposób uprawy I obsiewu.
Jeżeli po życie będzie się siać serade
lę lub łubin, seradelę należy siać jaknajwcześniej, i niema zaraz potrzeby żyta
orać. Można skultyw^atorować raz lub dwra
i zasiać pod bronę, lub zabronować i za
siać siewnikiem rzędowym. Przed siewem
seradeli siewnikiem rzędowym należy zie
mię troerhę uwałować, by seradela niedostala się za głęboko. O ile po zasiewie
nastałyby wielkie susze należy łubin i se
radelę lekko uwałować, celem umożliwie
nia jej skiełkowania i wzejścia.
Na ziemiach lepszych, gdzie będzie
pewniejsza peluszka lub wyka iiiema też
potrzfcby orki, wystarczy skultywatorowanie powierzchni do 2 cali głębokości i po
sianie peluszki lub wyki w mieszance
z owsem. Na 1 morgę trzeba. wysiać 3
ćwierci owsa i pół korca peluszki lub wyki.
W każdym razie lepiej zasiać obydwie
strączkowe w mieszance niż same dlatego,
że dają większy plon w ziarnie, lepszą ja
kość słomy, i owsa zbiera się więcej.
Wokolicach, gdzie jest nasienie tatar
ki lub gorczycy, albo rzepaku letniego, mo
żna stosownie do jakości gleby i jej stanu
kultury obsiewać i temi roślinami. Pod
ziemniaki zależnie od jakości gleby należy
orać lub tylko skultywatorować. Na zie
miach cięższych orać, na lżejszych wystar
czy skultywatorowanie i posadzenie ziem
niaków w redlanki.
Nasiona
peluszki
można
dostać
w większych ilościach w syndykacie war
szawskim, ui. Kopernika Nr. 30 po 909 Mk.
za korzec, po przedstawieniu zaświadcze
nia od referenta powiatowego, że peluszkę
potrzebuje się na nasienie. W ykę można
otrzymać w Centrali Stowarzyszeń Spół
dzielczych, ul.-Tamka Nr. 1. bez zaświad
czenia. Łubin niebieski po 350 Mk. za ko
rzec ul. Kopernika Nr. 30. Syndykat; Se
radelę w Centrali na Tamce pod Nr. 1
i w syndykacie. Do W arszawy po nasiona
zwracać się wtenczas, jeżeli w okolicy ta
kich niema i to po większe ilości, odrazu.
Robić to trzeba zaraz, ponieważ przy dzi
siejszych
trudnościach
przewozowych
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transport trwa długo i mogłoby być
wszystko spóźnione.
Jeżeli w okolicy można nabyć nasion
to lepiej sprowadzić je furmankami choćby
wypadły drożej, ponieważ będą wczas na
miejscu i różnica w cenrs będzie wynagro
dzona.
Komisja Organizacji
Gospo
darstw Małorolnych przy Cen
tralnym Związku Kółek Robo
czych.
P IE R W S Z E

CZYNNOŚCI W PASSECE.
Dokończenie.

1) Pnie bez matki lub o matkach wad
liwych.
Jeżeli dodamy czerw z innego ula,
pszczoły założy mateczniki ratunkowe,
matka się wylęgnie, kiedy trutnia w pa
siece niema i nie zapłodni się. Z koniecz
ności rzeczy taki rój musi1 być dołączo
ny do innego pnia tam, gdzie jest matka
pszczela. Tak samo postępujemy z ro
jami o matce wadliwej, co poznajemy po
wyrzuceniu czerwia trutowego wcześ
nie na wiosnę. Matkę taką należy od
szukać i zniszczyć. Łączymy pnie bez
matki i słabe nie nadające się do samo
dzielnego dalej rozwoju. Pnie od matek
jednakowych łatwiej się łączą, od nie
jednakowych trudniej. Na kilka dni
przeti łączeniem trzeba zrobić wybór
matki zostawiając najlepszą (poznajemy
po czerwiu). Inne niszczymy, przy łą
czeniu słabszy pień dołączyć do silniej
szego. Łączyć pszczoły zawsze trzeba
wieczorem. Przy samym łączeniu do
brze okurzyć dymem, skropić syropem
z cukru, lepiej zaś nadać jednakowy za
pach przez podłożenie do uli kanfory.
2) Cierpiące głód.
Pień cierpiący głód możemy po
znać przy oblocie pszczół — podrywają
się i opadają na ziemię. Podkarmić trze
ba natychmiast wlewając syrop z cukru

Odpowiedzi od Redakcji.
P Stanisława Gołacka w Siedlioch.
Przeciwnie, zupełnie nadaje
się do druku, gdyż zawiera sporo
nądrych i zdrowych myśli.
P. Jan Olejniczak w Kamieniu. My
idowcy walczymy z cenami maksy*
,ialnemi, bo to zupełnie nie zapobie
ga lichwie a tylko utrudnia handel,
.“łajlepszym sposobem przeciwko droiy żn ie i spekulacji jest produkcja,
to jest wytwarzanie dużej ilości to 
waru, wtedy powstaje pomiędzy fa
brykami i kupcami konkurencją i to
war w cenie spada.
Sam i macie
najlepszy dowód u Was, że w cen
niku po sklepach stoją niższe ceny,
w sprzedaży zaś żąd ają za ten sam
tow ar 3 razy drożej- To samo jest
i ze zbożem. Uważamy, że maksy
malne ceny na zboże, to jest te, po
których trzaba odstawiać kotyngent,
zabijają u nas całe rolnictwo, jeżeli
zaś ktoś chce szmuglować, to i tak
szmugluje
Dlatego też najlepszym
środkiem w obecnych czasach jest
zakładanie kooperatym po wsiach
i sprow adzanie towarów łokciowych
wprost z Warszawy.
P. Piotr Grz^griótka w Górkach
Akurat przed Świętami rozpoczęły
się w Sejm ie obrady rad nową usta
wą o serwitutach. Głównym referen
tem, czyli obrońcą tej sprawy jest
poseł ludowy Kowalczuk. Przejdzie
jednak jeszcze ładne parę tygodni
zanim ta ustawa zosf»nie uchwalona
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cio ramek', od spodu podkarmiać nie mo
żna, gdyż do karmu nie zejdą. W kószkach karminy przez wierzch. Czop
zdejmujemy, wpuszczamy przez otwór
karm w muślinie lub w płótnie, tak zwa
ne ciasto miodowe. Ciasto miodowe ro
bi się w ten sposób: wciskamy do miodu
tyle cukru-kryształu, ażeby z tych skład
ników zrobiło się ciasto z łatwością od
stające od rąk. Takie ciasto owijamy
w muślin lub płótno, zwilżamy trochę
wodą, wpuszczamy przez 'e*zop z wierz
chu i przykrywamy czapką słomianą.
■Pod wpływem ciepła w kószce miód roz
puszcza się i staje się dostępnym dla
pszczół.
3) Zaperzone. 1
Zaperzenie poznajemy po bronzowych plamkach w oczku. Ratowanie
zależy od tego, w jakim stopniu wystę
puje .zaperzenie i jaka jest siła pnia.
O ile pień jest silny i zaperzenie nie przy
brało wielkich rozmiarów — zostawiamy
pszczoły w tym samym ulu, tylko okry
wamy ciepło, zwężamy budowę, miód
kwaśny zastępujemy syropem. Gdy za
perzenie wystąpiło w większym stop
niu — przenosimy rój do innego ula,
plastry z kałem usuwamy, gniazdo zwę
żamy i podkarmiamy syropem.
4) Słabe roje.
■Roje słabe, nie obsiadające 2—3 ra
mek, łączymy po kilka razem, zostawia
jąc matkę jedną najlepszą.
W miejscowościach gdzie brak roś
lin kiełkowatych karmimy pszczoły m ą
ką pszenną, nasypując ją w ramki i wsta
wiamy do pustego ula. Na noc ramki
z mąką chowamy. Dla przynęty smaru
jemy ramki z m ąką trochę miodem.
Przy podkarmianiu pszczół na wio
snę zwracać uwagę, aby nie wywołać
rabunku. Podkarmiamy tedy pszczoły
wieczorem, staramy się nie rozlewać
syropu lub też miodu.

i wprowadzona w życie, tymbardziej,
że nasi dziedzice znowu będą uparcie
bronili się przed ustępstwami dla
chłopów- Skoro więc już tyle lat
cierpieliście, to p o c ie r p c ie już i przez
ten czas, dopóki ta nowa ustawa
serwitutowa nie wejdzie w życie- Co
się zaś tyczy owych kar ponakładanych przez sąd, to jesteśmy bezsilni,
gdyż przeciwko wyrokowi sądowewu
nic nikt poradzić nie m oże. Jedyne
co m ożecie zrobić, to natychmiast
założyć apelację, jeżeli tormin jesz
cze nie wyszedł. Niech to postępo
wanie Hrabiego Potockiego i jego ad
ministratora, którzy za kilka marnych
kawałków drzewa powaadzali chłopów
na 4 m iesiące do więzienia, będzie
nauką dla wszystkich włościan przy
najbliższych wyborach do Sejmu, by
głosy swoje pooddawali tylko na lu
dowców, by więcej nie dali się tu 
manić Związkowi Ludowo-Narodowemu, do którego różni Hrabiowie P o 
toccy i inni im podobni należą.
P, J. M. Miarka w Korablewie. W
sprawie założenia sklepu współdziełczego i przejęcia aprowizacji odpo
wiedzieliśmy obszernie listownie.
P. Józsf jaszuk w Brzezinach. Kwi
ty „Rćklamy* otrzymaliśmy, „Gazetę*
wysyłamy nadal- Cześć i pozdrowie
nie.
P. Wiśniewski w Głuchowie. Do
Mińska Litewskiego m ożna jechać na
Wilno lub na Brześć Litewski; wy
godniej jednak, choć dalej, na Wilno.
Sam bilet 3-ciej klasy wyniesie oko
ło 200 marek. Trzeba jednak wyro

Ó ile robimy podrzyn w kószkaci
słomianych, robimy to wieczorem, żebi
pszczoły stołek oczyściły z miodu, gdyż
w przeciwnym razie może to następnego
dnia spowodować rabunek.
Czynność pierwszą na w iosnę w kószkach słomianych wykonywamy w na
stępujący sposób: Kószkę nachylamy
na bok i odrazu poznajemy, jaki jest stan
ula. W
dobrym bezdenku pszczoły
zrazu schowają się, potem wychodzą.
Co do miodu, jeżeli go nie widzimy, sta
ramy się poszukać go za pomocą drutu
cienkiego lub też drewnianego ostruganego patyczka. Jeżeli koniec drutu lub
też patyczka jest zamoczony w miodzie,
znaczy, że jest miód. Oczyszczamy stolek starannie i stawiamy z p o w ro te m .^
Pierwszy oblot pszczół już nastą
pił — pszczoły skorzystały z po g od ach
i ciepłych dni, które mieliśmy C i 7 mar
ca r. b„ lecz przypuszczam, że pszczela
rze skorzystają jednak z podanych powyżei uwag.
Instruktor.

P o d z ię k o w a n ie .
Wszystkim moim ofiarodawcom, którsy m i
podali bratnią dłoń w moim nieszczęśliwym wyiadku, to jest po całkowitym spaleniu się z ca
ym zeszłorocznym zbiorem w dniu 3 września
1919 r., szczególniej ‘^aś m ieszkańcom wsi Wola
Ręczajska za udzieloną mi pomoc w furmankach
przy zwózce budulcu oraz p. W itowskiemu w Laskowiżnie za otiarowane mi dwa korce żyta, skla
dam ze z bolalego serca staropolskie „Bóg za
płać".
Czytelnik .G azety Ludowej*
Antoni Banaszek
w ie j Kopanica gm. Ręczaje.
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Na Dat* Warodlowjgrtlla Naczelnika
Mk. 52.— zebrały dzieci w szkol# we W ro'
czynach pow. Kutnowskiego.

bić sobie uprzednio odpow iedni pasz
port w Ekspozyturze Komisarjatu G e
neralnego Ziem W schodnich w W ar
szawie przy ul. Kredytowej Ni 2, to
musi zająć ze 2 dni czasu.
Wyjazd do Kowna jest zupeł
nie dla osób prywatnych niem ożliwy
ze względu na wrogi stosunek rządu
litewskiego do Polski. Chyba, że
ktoś chce bez paszportu tam się
przedostać, ale jest to droga bardzo
niebezpieczna, bo Litwini mogą takie
go zaaresztować jako szpiega,
P. Rafał Woźniak w Pocioszynio.
Dziedzic, który wyrzuca z mieszkania
żonę żołnierza, walczącego za O j
czyznę jest ostatnim łajdakiem i szko
da wielka, że nam nie podajecie je
go nazwiska, byśmy go mogli napię
tnować. Niech owa kobieta dobro
wolnie z mieszkania nie ustępuje,
gdyż nieznajdzie się w Polsce taki
sąd, któryby ją, jako żołnierkę i do
tego chorą, kazał z mieszkania siłą
wyrzucić.
P. Stanisław Gołębiowski w tlni8Z0wica0h. Pieniądze Wasze nie prze
padną, a będą Wam zaliczone, bo nie
W aszą jest winą, żeśmy zawierzyli
oszustom. P. Olkewicz przebywa obecnie
w Lublinie, jeżeli jednak
chcecie pisać do niego, to m ożecie
pisać do Warszawy pod adresem
.G azety Ludowej"
P. Andrzej Pietrzak w Kocierze
wie w Łowlckiom. Zjawisko, które
m iało u Was m iejsce wieczorem d.
22 marca, wynikło prawdopodobnie
z powodu wyładowań elektryczności,

jakie często, w powietrzu się zdarza
ją.
Przy 'takich
wyładowaniach
zachodzą często zjawiska świetlne,
0 jakich właśnie piszecie. Grzmoty
1 pioruny są rów nież powodowane
wyładowaniami elektryczności, lecz
nagłemi.
P. Wojcioch Kucharczyk w ŻydówIdl. Podanie Waszo doręczaliśm y p.
Ministrowi, mamy jednak obawę, że
jest ono trochę spóźnione.
P. St. Szubiński w Więckowie. U st
Wasz doręczeliśm y posłom z W a
szego okręgu. Je że li jednak D om i
nik Urban przyjechał z wojska bez
urlopu lub też urlop przetrzymał,
to policja m iała prawo go aresztować,
w przeciwnym zaś razie popełniła ona niesłychany gwałt, z czego p o li
cja powiatu Garwolińskiego jest sze
roko znana.
P. Stanisław Batyra w Czachowie.
Macie zupełną słuszność. Nasz Mini
ster R olnictw a Dr. Bardel jest lu
dowcem i jako ludowiec stara się jaknajlepiej
sprawy
ludu
załatwiać,
a przytem jest chłopskiem synem,
więc i nosa do góry nie zadziera,
a z każdym rozm ówi się jak z bra
tem
Na przeszkodzie stoją mu tyłki'
panowie urzędnicy, którzy najlepszei
często chęci M inistra Bardla wniweci;
obracają. Ślemy Wam serdeczne p o z 
drowienia.
P. K. Górski iv Lutomiersku. Nie
do kosza, ałtr r ■
, szpalty. Serdeczne
pozdrowieniu.
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AT AK I W ZU PEŁN O ŚCI USTAJA.

O h l i P S 'W 'Y r (p °czątkowe). Ból w bokach i dołku podsercowym (gdzie schodzą się żebra). Pobolewa
nia w wątrobie. Skłonność do obstrukcji. Uryna ciemna i mętna lub też bezbarwna jak
my a W j
w o da._ Język obłożony.
Oorvez i kwas w ustach.
Odbijanie gazami.
W zdęria i burczenie w kiszkach.
Bóle i zawroty głowy. j f \J-\| q t- tt -cy (podczas ataków). W dołku i wątrobie silny ból, który się rozchodzi
Silne podenerwowanie. V / U J <X J v
ku stronie tylnej — w p is ie — krzyżu i sięga ap pod łopatki, wzdęcia
brzucha, rozsadzanie żeber i parcie na kiszkę stolcową. Brak tchu oraz ból w plecach i klatce piersiowej (na
przestrz.it). Niekiedy wymioty żółcią, dreszcze, zimne poty, żółtaczka.

Bliższych informacji udzi

>: Aptekarz-fizjolog

kupić kołonję, od 20 do 30
G morgów razem z budynkami.
Grunt żeby był pszenny, żytnio buraczany i z łąką, blisko miasta i stacji
kolejowej. Kto ma do sprzedania,
proszę zgłaszać się listownie wraz
z podaną ceną majątku.
Mój adres: Piotr Grzogrzółka, wieś
Górki, gm Osieck poczta Garwolin.
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M .ATERJAŁY BU D OW LAN E
z piasku i cementu są trwałe i tanie.Udoskonalone maszyny do wyrobów cementowych:
d a c h ó w k i,
p u s ta k ó w , rur,
c e m b r o w i n i t. d. posiada na składzie
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Dostarcza tylko dla kolek rolniczych i Stowarz. Roln.-Handl. narzę
dzia,maszyny rolnicze; żelazo, gwoździe, nasiona, nawozy pomocnicze, arty
na rok 1920, podniósł
wypłaty pogorzelowe o ja kuły budowlane, wyroby powrożnicze, rr.ateryały łokciowe oraz wszystko', co
dwa razy więcej niż,
przed w o j n ą , aby pogo- | wchodzi w zakres gospodarstwa i potrzeb rolników.
' Załatwia wszelkie zlecenia handlowo-komisowe przemysłowców i rol
rzeScy przy obecnej dro
żyźnie mogli za otrzyników w zakresie artykułów przemysłu i rolnictwa.
mana pieniądze odbudo
wać się. Składka ognioSkupia i organizuje handlowo wytwórczość rolników w poszczególnych
dzia!a,ch produkcyi.
wa przeto w tejże po
większonej skali • musi
W spółdziała w organizowaniu stowarzyszeń handlowych wytworów
być płacona przez gospodarzy. Każdy z płatników otrzym uje |j
i wyszukuje dla nich rynki zbytu.
kwit. Składka musi być płacona bez zwłoki, od płatników |
Pomaga w uruchomianiu i prowadzeniu stowarzyszeń rolniczo-han*
zaś opieszałych pobrana będzie z grzywną
pod przymusem. I dlowych.
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Wykaz JSfs 2, majątków ziemskich do parcelacji przeznaczonych
1) Dobra „ Z to tn E k i™ powiat P o dhaj
ce — Stacja kolejowa Podhajce 18 km.
K ościół i szkoła polska w miejscu.
1300 morgów roli czarnoziem , 200 mor
gów łąk.
Cena 3^00 koron za morg.
2) Dobra ,961^■n^a^i^, powiat Brzeżany—
Stacja kolejowa Zborów 15 km. Kaplica
i szkoła poiska w miejscu.
12 morgów sadu i ogrodu, 407 morgów
rołi czarnoziem , 300 morgów łąk, 80 m or
gów stawu, razem 799 morgów.
Resztki budynków.
Cena 3500 koron za morg.
3) Dobra „ R a z n i o w “ powiat Brody—
S ąd powiatowy Brody— Stacja kolejowa Zabłotce 4 krn. Kościół rzym. kat. i szkoła
polska w miejscu,
430 morgów roli, 230 morgów łąk, 35
morgów stawu, 450 morgów lasu (sosna)
Budynki: 2 młyny wodne z m ieszka
niam i, 2 domy mieszkalne na folwarku, go
rzelnia, wołownia, stodoła.
Cena kupna za rolę i łąki po 3500 ko
ron, za las i budynki wedle oszacowania
na miejscu.
4) Dobra „ J a s io n ó w ? * 4 powiat Brody—
Sąd powiatowy Brody— Stacja kolejowa Zabłotcc 10 km. K ościół i szkoła w m iejscu
(obecna fundacja właściciela).
150 morgów sadu, 780 morgów roli,
318 morgów łąk, 382 morgów lasu.
Budynki: dom mieszkalny o 4 pokojach
tudzież częściowo uszkodzone duże bu
dynki gospodarcze.
Przeciętna cena kupna 4500 k za morg.

5) Dobra „ K f t d f f is M s k a " powiat Bro— Sąd powiatowy Brody— Stacja kolejowa
Zablotce 5 km. Szkoła polska w miejscu,
kościół jasio nów 3 km.
5 morgów ogrodu, 473 morgów roli (pier
wszej jakości), 89 morgów łąk, 400 morgów
lasu (sosna budulcowa).
Budynki: dom mieszkalny 8 ubikacyi,
czworak.
Cena kupna za morg pola i iasu 600
koron.
6) Dobra „ N a h a c a o w ” powiat Jaw o
rów— Stacja kolejowa Jaworów 12 km. Koś
ciół w miasteczku Wielkie Oczy 6 km. —
poczta i posterunek żandarm erji w miejscu
Roli 268 morgów, łąk .8 morgów, la
sów 73 morgów.
Budynki: dom mieszkalny murowany,
blachą kryty, 7 ubikacji, stajnia murowana
z cegły dachówką kryta, 40 m. długości,
stajnia z cegły murowana, słom ą kryta,
40 m. długa, mury ceglane ze spichlerza.
Cena przeciętna, wraz z budynkami
i lasem po 4000 koron za morg.
7) Dobra. „ H a f s o w 1* powiat Brody —
Stacja kolejowa Brody gościńcem bitym
21 km. Kościół i szkoła poiska w miejscu,
obecnie fundowana.
Rołi 2000 morgów, łąk morgów, lasu
250 morgów.
Ruiny z budynków, m aterjał budulco
wy, sosny w potrzebnej ilości po 70 koron
za metr kubiczny. na pniu.
Cena za mórg od 3000—4500 koron.

8)
Dobra „ Ł e s z n i £ w <( (m iasteczko)
powiat Brody— Stacja Brody 15 km. Klasz
tor OO. Bernardynów w miejscu, szkoła
polska w miejscu, poczta w m iejscu.
600 morgów roli, 200 morgów łąk, 50
morgów lasu.
Budynki: 2 domy mieszkalne i ruiny
z budynków gospodarczych, sosna budul
cowa w potrzebnej ilości po 70 koron za
metr kubiczny na pniu w miejscu.
Cena za morg od 3000— 4500 koron
D) Dobra „ S z K y r o w " powiat Brody—
Stacja kolejowa Brody 10 km. Kościół
w Leszniowie 4 km , szkoła polska w miejscu
200 morgów roli, 200 morgów łąk, 30
morgów lasu.
Sosna budulcowa w potrzebnej ilości
po 70 koron za metr kubiczny na pniu
w miejscu.
Cena za morg 3000—4000 koron.
10) Dobra !5K !© k ® !:o w 5S powiat Bro
dy— Stacja kolejowa B ro dy.8 km. Kościół
Brody szkoła polska w miejscu!
400 morgów roli, 50 morgów lasu.
Ruir.y z budynków murowanych, cegie
lna połowa w miejscu. S sna budulcowa
w potrzebnej ilości po 70 koron za metr
k u bicznf na pniu w miejscu,
Cena za morg od 3000 — 3500 koron.
11) Dobra „ M o w a c a y s s ia ” pawiat
Brody — Stacja kolejowa Brody 2 km,
50 morgów roli i łąk pod samem m ia
stem powiatowem. Sosna budulcowa w po
trzebnej ilości po 70 koron za metr kubi
czny na pniu w miejscu.
Cena 5000 koron za morg.

W szslkloh wyjaśnień w sprawie kupna powyzszych majątków udziela Sekcja Osadnicza, Kraków ni. Czysta i. 6.
CŁhA OtiŁOSZfcMi za wiersz noapareiowy Sua jego miejsce: a tekście oraz przed tsksłem Mk 10,— , zwyczajne Mk. 4 — Kojurana ogłoszeniowa za tekstem 4 szpalty.
Redaktorzy: Mewa-yk W y r z y k o w s k i
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