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WEWNĘTRZNA fOLSTYKA LUDOWA.
towa same wybierają przewodniczącego
Pol i tyka
stronnictwa
ludowego
w sprawach wewnętrznych kraju doma (marszałka); w zaborze pruskim sejmi
ga się przedewszys.tkięm ustroju demo ki, mają rozległe, zabezpieczone prawo.
kratycznego. To znaczy, powszechnego iDla Kongresówki minister spraw we
wnętrznych w prow adził taki ustrój, że
udziału w stanowieniu w ładz państwa:
i to zostało już'przez nas w Lwiej części samorząd u nas jest o tyle, o ile go ze
osiągnięte. W ybory 'do Sejmu odbyły
chce starosta i minister.
Uchwały sejmiku idą na zatwier
się na podstawie. gioso-wania wszystkich
pełnoletnich obywateli. Tak samo w po- dzenie ministra. Bardzo często są unie
wszechnera głosowaniu są obierane w ła ważniane. Natomiast bardzo wiele uchwał
przez ministerstwo.
dze gminne, a przez nie ustanawiane są jest nakazanych
sejmiki i pośrednio w ydziały mowiatowe. Dekret o skarbowości wylicza, jakie po
Zdobyliśmy więc w tych wszystkich w y datki i w jakiej wysokości sejmiki obo
padkach ordynacje wyborcze sprawiedli wiązane są uchwalać. Okólnik o kasach
nakazuje w prow a
we, słusznym dążeniom w arstw y * ludo oszczędnościowych
wej zadoścczyuiące. *
dzić je wszędzie według załączonego
Dziś' więc w tych sprawach musimy w zoru, bardzo niepraktycznego. Statut
bronić owych zdobyczy demokracji. Za>- banku komunalnego nieprawnie oddał
machy na nie są bowiem czynione z- róż w ręce starostów rozporządzanie kapi
nych stron. W: Sejmie np. są niektórzy
tałem akcyjnym' sejmików.
posłowie na prawicy, którzyby chcieli
W ięc po co wybierane są sejmiki
zmienić ordynacje wyborczą do Sejmu przez ludność, kiedy o niczem nie mogą
i nie wszystkich obywateli do urny dopu stanowić. Chyba po to, żeby ludność
ścić albo przynajmniej utrudnić im do .oskarżała o podatki i o wydatki nakaza
stęp: porobić większe okręgi wyborcze, ne przez ministerstwo nie ministerstwo,
dać większe iprawa miastom kosztem wsi
tylko członków sejmiku.
i t. p. Że jednak opierają się temu ludow
Prawa sejmiku coraz są uszczupla
cy i że wreszcie niewieleby to pomogło,
ne. Do każdej sprawy powołuje się no
pragną -nad Sejmem prawicowcy posta we ciało albo urzędnicze albo niedemo-.
wić Senat, już nie wybierany przez
krafyczne: rady szkolne, komisje aprowszystkich obywateli. Mamy nadzieje,
wizacyjne, komitety drogowe, urzędy
że tego nie dopuścimy. "
zdrowia, biura odbudowy; ustawa o po
W alczyć tu wypada posłom naszym
licji zniosła wszelką działalność i wgląd
przedewszystkiern z obecnym ministrem ■w sprawy bezpieczeństwa, wszędzie sa
spraw wewnętrznych, który jest chichy
morządowi przysługującej, ankieta mi
na''potrzeby'naszego ludu. On bowiem
nistra zdrowia zapowiada odjęcie sejmi
pierwszy — kiedy prawica jeszcze się kom szpitalnictwa, projekt ustroju w ładz ‘
nie zdołała odważyć na to — w projek szkolnych do spraw gospodarki szkolnej
cie konstytucji zażądał izby wyższej nad
tworzy znów komitety, — i już nieba
Sejm •? z początku w delikatniejszej for wem nie zostanie w powiecie sprawy,
mie t. zw. Straży Praw, potem .otwarcie
o którejby mogli wybrańcy ludności de
— niedemokratycznego Senatu.
cydować. A teraz wreszcie wprowa
O
ile jednak w Sejmie liczyć się mu
dzono nad -sejmikami jeszcze i woje
si więcej z opinją posłów, o tyle w spra wództwa na zasadach niedemokratycz
wach administracji'' na prowinejb postę nych z endeckimi wojewodami na czele,
puje bezwzględnie przeciw ludowi, usu
które resztki1 samorządu maja zniszczyć.
wając demokratycznie
usposobionych
Jakże wyglądać będą członkowie
starostów, zwłaszcza ludowców, i zastę . rad gminnych i sejmików powiatowych
pując i!ch stronnikami endeków, często wobec swoich w yborców ? Ludność ob
kroć bardzerniestosowniexzachowującerni
darza ich zaufaniem, myśli, że upoważ
się.
_
nia ich do jakichś czynności, żąda od nich*
Polityka ta .zaciążyła okropnie nad odpowiedzialności, tymczasem wszystko
,
*
Raszem życiem prowinćjbnalńem. W ie  się dzieje poza nimi.
Wjprawdzie pociesza się sejmik tein,
my wszyscy o niedopuszczaniu zgroma
dzeń i stowarzyszeń, nawet zebrań stron że pozwala się im wybierać do różnyojŁ
nictwa Udowego, o nadużyciach staro rad i komitetów swoich przedstaw iciel
Ale głos ich ginie tam, a zresztą nie śą
stów' ‘j policji i t. d.
oni odpowiedzialni przed sejmikiem za
Najgorzej zaś jest z samorządem.
działalność tych rad wojewódzkich czy
Osiągnęliśmy więc powszechne prawo
glosowania do rad gminnych i do sejrni-' szkolnych czy komitetów.
My, działacze samorządowi, zwra
Sów .powiatowych, Ale tak jak Sejm de
mokratyczny chciano unieważnić przez camy uwagę na krzywdę, która się dzie
niedemokratyczny Senat, to gorzej jesz je, ludności przez pozbawienie samorzą
du i przez panoszenie się. urzędników.
cze zlekceważono demokratycznie w y
Na zjazdach rad gminnych i sejmików
srane rady gminne i ej mik i powiatowe.
powiatowych za każdym razem żądamy
Nad radą gminną postawiono wbrew
ustawie nie sejmik, ale urzędnika miano rozszerzenia praw i lepszej organizacji.
Ale ministerstwo spraw wewnętrznych,
wanego przez ministerstwo. Nad sej
mikiem zaś postawiono starostę miano nie zwraca na to uwagi, utrudnia te zja
wanego z taką władzą, że jeżeli on Cze zdy, nie chce dopuścić związku sejmi
ków ido ich spraw wspólnych.
go nie zechce, to wola jego góruje nad
Zwracamy się więc ze*sprawą tą do
wybrańcami
caiłej
ludności.
Każdą
uchwałę może zawiesić. Zresztą on je Sejmu, do posłów, ażeby się przejęli ideą
den tylko jest wykonawcą uchwał sej samorządu, i odsunęli od urzędów kie
rowniczych jego zaciekłych wrogów.
miki!, a że jest od sejmiku niezależny
i przed nim nieodpowiedzialny, więc mo Któżby myślał, że w państwie Polskiem
| samorząd nie będzie zasadniczą ideą rząże robić jak chce.
W zaborze austriackim rady powia i du? A jednak dzięki brakowi dobrej

woli pewnych sfer urzędniczych gorzej
on dziś stoi, niż za okupacji!
Już z tego samego względu musi być
samorząjd dobrze ugruntowany, żeby
państwem Polskiem nie mogła rządzić
i o niem stanowić czy to zła wola, czy
nieudolność jednego człowieka i jego
podwładnpch! Społem wyzwoliliśmy pań
stwo Polskie, społem musimy je budo1wać. Przecież czujemy odpowiedzial
ność przed krajem za stan naszych gmin
i powiatów, chcemy, żeby nikt nie mógł
nam wytknąć, iżeśmy nie zrobili wszyst
kiego co mogli dla rozwoju państwa
,w swoim, zakresie. A w obecnym sta
nie rzeczy w idzim y wady, braki, nadu
życia, mamy myśl, jak je naprawić, czu
jemy, że jest to naszym obowiązkiem,
ale pomiędzy nami a naszym obowiąz
kiem staje ktoś, kto nam nie daje go
spełnić.
Zresztą zraża się ludność tem, że
glosuje tak. a wszystko w powiecie idzie
owak, i to wcale niesłusznie, niedobrze,
z nadużyciami.
Ponieważ w takiej pracy samorzą
dowej obywatel się kształci i- wychowu
je, zaprawia się i uświadamia do^ wszel
kiej pracy 'państwowej i społecznej,
w radach gminnych i sejmikach w yro
bić się ludzie mogą i na dzielnych urzę
dników. i na posłów , sejmowych, i na
społeczników. A pm uajm niej,_ dobrze
poznajamiajac się ze sprawami i potrze
bami ogółu, świadomie się nauczą głoso
wać na wyborach gminnych i sejmiko
wych. A jeżeli zostawieni będą obywa- •
teie w bierności, jak przyjdą nowe wybory, znów będą na ciemno głosowali
jak przedtem. Tu bez samorządu żadna
szkoła powszechna nie pomoże.
A cóż kraj może zrobić bez dzielne
go, świadomego obywatela? A i Sejm
choćby? 1 ministrowie? Mamy w rzą
dzie kilku ministrów-ludowców’. Prze
cież oni bez pomocy samorządu nic nie
zdołają zrobić, bo na kim się oprą? I re
forma rolna, przez Sejm uchwalona, do
póty będzie wisiała w powietrzu, dopó
ki do wykonalna ustawy nie zostaniepowołaną nomoc sejmików i rad gmin
nych. Tu urzędy i -urzędnicy, jeśli ze
chcą, moga wiele przeszkodzić, ale gdy
nawet zechcą robić, niewiele potraiią.
Bo trzeba znać teren, stosunki, najmniej
sze drobiazgi, żeby oceniać, kto zasługu
je na parcelę i kredyt, a kto zasługuje na
uwolnienie od oarcelacji, jaki gdzie grunt
w najdrobniejszych skrawkach zagonu
i jaka wartość zabudowań. I nie tylko to
znać trzeba, ale i mieć co tego zahneresowąnie, a za decyzje czuć się odpowie
dzialnym. To samo dotyczy i_ budowy
szkół, i odbudowy kraju, i robót drogo
wych i t. d. Kraj nie ruszy z miejsca,
jeżeli będziemy sobie wzajem przesz
kadzali w pracy i utrącali ludność i jej
wybrańców od tej pracy. Tylko żeby
sejmiki mogły być w tem pomocne, mu
szą one mieć samorząd naprawdę, a nie
być tylko czczą dekoracja lub pompa
podatkową. A (więc iprzedewszystki-em
ńa « ze.zerem samorządowym stanowisku
m-usi Sejm oprzeć ministerstwo spraw
wewnętrznych.
Samorząd — odwieczna to idea.
I bardzoby nam się teraz mogła w po
lityce przydać. Już nie tylko o to cho
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dzi, że sprawniej i oszczędniej poprowa
dzi się, administrację lub że się wyrobi
dzielniejszego obywatela. Ale ile to kłót
ni partyjnych, zatargów klasowvch ma
my przez to tylko, że żyjemy kółeczka
mi, że -nie stykamy się /przy warsztacie
wspólnej narodowej pracy, że nie mamy
w ręku swoim wielkiej odpowiedzialnej
roboty ogólnej? A zresztą w wojnie tej,
kiedy walczymy z zapędami bolszewicy
kiemb któreby chciały całym światem
na jedna modlę rządzić, właśnie trzeba
im przeciwstawić ideę samorządności
społecznej. 1 tą ideą zachęcać do łącz
ności1 ze sobą te narody, które jak nas
uwolniła woj>na 08 najazdu. Powinniśmy
nieść światu tę ideę, bo przecież to na
sze poczucie samorządności nas urato
wało od zagłady w niewoli.

GAZETA'

L U D O W A

A ? kto wie, jakie jeszcze koleje lo
sy -przechodzić będziemy i czy nam
anów .nie przyda się, dobrze przywiąza
nie do spraw samorządowych, jakie w so
bie wyrobimy biorąc w nich udział Więc
zbrodnia jest niszczyć w sobie za cza
sów wolności1 uczucie samorządności.
Kto zaś tego nie rozumie, winien się trzy
mać zdała od steru rządu, a gdy się na
rzuca, zadaniem .posłów jest mu objaśnić,
że nie te są czasy. Posłowie powinni
uświadomić sobie, że tera;1: dajemy roz
pęd całym dziejom naszym, i jeśli od
tworzenia ich usunie się społeczeństwo,
to kraj im wypominać będzie swe przy
szłe klęski1 i niepowodzenia.
%

'

.łasi Młot.

Jak otrzymać pożyczkę na zajgespodarowa51i© odłogów.
W poprzednim numerze „Gazety Lu
dowej" pisaliśmy o tym, jak wydzierża
wiać grunta odłogiem' leżące, d/i:- rliremy zaznajomić naszych Czytelników
z tymi przepisami, jakie zostały -wydane
w sprawie rządowych '-pożyczek na za
gospodarowanie tych grantów. Jak już
Czytelnikom wiadomo, uchwalił nasz
Sejm 'W dniu 13 lutego r. b. -na ten cel je
den miłjard, czyli tysiąc milionów marek.
Z tej więc eto olbrzymiej sumy będą.
otrzymywali pożyczki rolnicy, biorący
w dzierżawę grunta odłogiem leżące. Po
życzki takie będą również otrzymywali
i rolnicy, (posiadający własne, zniszczone
przez wojnę gospodarstwa, wskutek cze
go grunt lub część, jego leży odłogiem,
albo'też. gdy z powodu wielkiej biedy
u właściciela gospodarstwo chyli się ku
uipadkowi. Również w zeszłym numerze
pisaliśmy już o powołaniu do życia Gmin
nych, Powiatowych i-Wojewódzkich Ko
mitetów Pomocy Rolnej, Otóż te eto ko
mitety bedą miały najwięcej do powie
dzenia przy udzielaniu pożyczek. Posłu
chajmy
teraz,
co
trzeba
uczynić,
by otrzymać taka pożyczkę na zagospo
darowanie wydzierżawionych odłogów
lub też podniesienie własnego podupadłe1 go wskutek wolny gospodarstwa.
Artykuł 1-szy. Podania o udzielenie
nożyczek na pomoc rolną bez. względu
na wysokość żądanej -npżyczki należy
wnosić do Komitetu Powiatowego Po
mocy Rolnej tego powiatu, na którego
obszarze znajdują się grunty, których
uprawa ma być dokonana przy pomocy
pożyczki.
W podaniu należy dokładnie podać
następujące rzeczy:
1) nazwę i obszar gospodarstwa
wraz z wykazaniem, ile gruntu przypada
na rołę, łąki, pastwiska, las. • nieużytki
i t. d., oraz ile gruntów odłogiem leży
i ile jest odłogiem zagrożonych; 2) kiedy
i. jakie w danej miejscowości odbywały
$i« działania wojenne; 3) opis zniszczenia
'dtikOUanejjo erzez działania wojenne,
'4) Kyvsż$£eg6lnieńie budynków miesz
kalnych i gospodarnych, posiadanych
•beetire i przed w ojną; 5) wyszczegól
nienie inwentarza żyw es# i Martwego,
posiadanego obecnie i .przed wojną;
6) wyszczególnienie przedmiotów potrze
bnych niezbędnie do zagospodarowania

odłogów lub -gruntów odłogiem zagrożo
nych; 7) czy i jakie części składowe in
wentarza martwego oraz sztuki inwen
tarza żywego zostały zakupione już po
•zniszczeniu i dowody na to, z jakich fun
duszów przedmioty te zostały zakupio
ne: z własnych, czy .pożyczonych; 8) stan
odhiżeira gospodarstwa, czyli ile długów
ma rolnik na gospodarstwie; 9) czy przed
wniesieniem podania była otrzymana już
jaka pożyczka lub zasiłek z funduszów
państwowych i w jakiej wysokości.
Artykuł 3-cL Ze względu na stopień
zniszczenia dzielić należy gospodarstwa
na trzy kategorje:
Do pierwszej kategorii zalicza się go
spodarstwa zupełnie zniszczone przez
wojnę, do drugie! gospodarstwa częścio
wo zniszczone i częściowo już urucho
mione, do trzecie! gospodarstwa, które
nie doznały zniszczeń wojennych, ale nie
rozporządzają środkami, wystarczającerni dla zagospodarowania całości grun
tów uprawnych.
Najwyższa pożyczka, jaka może być
przyznana dla gospodarstw pierwszo?
kategorii, to jest całkowicie zniszczonych
przez wojnę, wynosi:
dla gospodarstw do tft morgów po
1600 marek na każdy mórg użytków rol
nych, to jest łąki i ziemi ornej;
dla gospodarstw od 10 morgów do
50 morgów po 1400 jak. na każdy mórg
użytków rolnych:
dla gospodarstw od S0 do !00 mor
gów po 1200 mk. na każdy mórg użyt
ków rolnych;
dla gospodarstw od 100 do 300 mor
gów po 1009 mk. na każdy mórg użyt
ków rolnych;
dla gospodarstw od 300 do 500 mor
gów po Sm mk. na każdy mórg użytków
rolnych;
dla gospodarstw od 500 do 1000 mor
gów po 600 mk. na każdy mórg użytków
rolnych;
dla gospodarstw ponad 1000 morgów
po 400 mk. na każdy mórg użytków rol
nych.
Najwyższa pożyczka, jaka może być
przyznana dla gospodarstw drugiej ka
tegorii, to jest częściowo tylko zniszczo
nych oraz częściowo już nawet jako tako
zagospodarowanych, wynosi 65% (65
procent) stawek ustanowionych powyżej

8

dla gospodarstw pierwszej kategorii, dla
gospodarstw zaś trzeciej'kategorii 50%
(50 procent) tychże stawek.
,
.'
inaczej mówiąc, jeżeli ktoś ma go
spodarstwo całkowicie zniszczone, a
z wielkości tego gospodarstwa wynika
że powinien otrzymać pożyczki po li;- :
marek na mórg, to sąsiad jego, -który ma
taką samą ilość morgów'. a!e gospodar 
stwo tylko częściowo zniszczone, otrzy
m a'po 650 marek na mórg; gdyby zaś
ten sąsiad miał gospodarstwo nieznisz
czone, a brakowałoby mu tylko pienię
dzy jt na lepsze zagospodarowanie, to
otrzymałby 50% (procent) tego, co* pier
wszy, czyli pojowę, to znaczy 500 marek
na mórg,
' ■
Stawki te nie mogą być w żądnym
wypmlSua przekroczone.
Artykuł 4-iy. Podania o udzielenie
nożyczek winny być załatwione przez
.Komitety Powiatowe Pomocy Rolnej naj
dalej w cłsgu dał $ od ich ziożouia.
*
Artykuł' 5-ty. Komitet Powiatowy
Pomocy Rolnej, po rozpoznaniu podania
i zasiągnięęiu w razie potrzeby opinji
właściwego Komitetu Gminnego, przy
znaje właścicielom lub
dzierżawcom
gruntów odłogiem leżących lyb, odłogiem
zagrożonych pożyczki do
wysokości
•iO.SOO Kisrok dla .jednego gospodarstwa.
O
ile ktoś ubiega się o ,pożyczkę
wyższą, niż 40.009 mk., to Komitet Po
wiatowy Pomocy Rolnej w wypadkach
zasługujących na uwzględnienie przy
znaje pożyczkę, w -tych granicach w ja
kich mu •wolno, to jest najwyżej 40 tysię
cy marek, -sprawę zaś udzielenia pożycz
ki dodatkowej ponad przyznaną przez
siebie sumę przekazuje wraz ze swą opi
nią do decyzji Wojewódzkiego Komitetu
Pomocy Rolnej.
' v - .*• */,*.* u ^ r..^
Lecz ani Komitetowi Powiatowemu,
ani Wojewódzkiemu, pod żadnym pozo
rem nic wolno przekraczać stawek, podanych w artykule 3-cim. 1 jeżeli ktoś,
naprzykład/co ma lub dzierżawi, 10 mor
gów ziemi zażada 25 tysięcy marek po
życzki, to Komitet Powiatowy może
mu przyznać najwyże’, i -to jeżeli gospo
darstwo będzie całkowicie zniszczone,
po 1600 marek na mórg, czyli razem 16
t\sięcy marek.
-'
Jeżeli zaś gospodarz ma lub dzier
żawi 50 morgów, to najwyższa suma, ja
ką mógłby otrzymać, i to trz y całkowi
tym zniszczeniu gospodarstwa, wynio.słaby po 1400 marek na mórg, czyli ra
zem 70 tysięcy marek. Z tego jednak Ko
mitet Powiatowy mógłby przyznać naj
wyżej tylko 40 tysięcy. Przyznanie zaś.
pozostałych 30 tysięcy zależałoby już od
Komitetu Wojewódzkiego.
Gospodarz
'jednak, któremu Komitet Powiatowy ju f
nrzyznał owe 40 tysięcy, może odrazu tc
pieniądze otrzymać, niezależnie od tego,
czy mu Wojewódzki Komitet tamtą do
datkową .pożyczkę przyzna, czy też nie.
O
decyzji Komitetu Powiatowego
Pomocy Rolnej, czy to przychylnej, czy
odmownej, osoba składająca ^ podanie
winna być bezzwłocznie powiadomiona.
Artykn? 6-ty. Od decyzji Komitetu
Powiatowego Pomocy Rolnej służy pra
wo odwołania się z apelacją do Komitetu
Wojewódzkiego w przeciąg dni 8 od daty zawiadomienia o. decyzji. Odwołanie
nałoży wnieść do Komitetu Powiatowego
Pomocy Rolnej, który przedkłada je bez
zwłocznie wraz z aktami Komitetowi
Wojewódzkiemu do decyzji ostatecznej.

_4__________ ._____________________
v
i
IW wypadkach, kiedy decyzja Komi
tetu Powiatowego Pomocy Rolnej pozo
staje w wyraźnej sprzeczności z obowiązującemi iprzepisami i postanowienia
mi o udzielaniu 'pożyczek, służy Staroście
w przeciągu 3 dal prawo wstrzymania
wykonania decyzji i przedłożenia sprawy
wraz tze -swemi objaśnieniami, do osta
tecznego rozstrzygnięcia
Komitetowi
Wojewódzkiemu Pomocy Rolnej.
Artykuły 7 i 8-rny -mówdą o zada
niach Wojewódzkich Komitetów Pomo
cy Rolnej. Do zadań tych mależy udzie
lanie nożyczek dodatkowych, wyższych
nad 40 tysięcy marek. Jeżeli Komitet
W ojewódzki nie przyzna pożyczki do
datkowej, to od postanowienia tego wol
no odwołać się do Komitetu Głównego
Pomocy -Rolnej iprzy Ministerstwie RoIT
nictwa w W arszaw ie.' Odwołanie to na
leży wnieść na ręce Powiatowego Ko
mitetu najdalej w ciągii dni 8 od dnia
otrzymania zawiadomienia o decyzji Ko
mitetu W oj ew 6 clzk iego.
Artykuł 9-ty. Podania o udzielenie
pożyczek dodatkowych jako też zażale
nia na decyzje Komitetów Powiatowych
w inny być załatwiane przez Komitety
W ojewódzkie najdalej w c h m dni 8-miu
od chwili przedłożenia ich przez Komitet
Powiatowy. W artykule zaś 6-stym po
wiedziano. że wszelkie ' odwołania skła
dane ma ręce Komitetu Powiatowego
w inny być bezzwłocznie w raz z -aktami
odsyłane do Komitetu Wojewódzkiego.
Artykuł 10-ty. Komitet-Głów ny*Po
mocy Rolnej rozpoznaje ostatecznie za
żalenia na decyzje.Komitetów W ojew ódz
kich co do przyznania lub uieprzyznania
pożyczki dodatkowej najdalej w ciggn dni
8 od ich przedłożenia i o decyzjach swych
komunikuje niezwłocznie
Komitetowi
W ojewódzkiemu, który znów za 'pośred
nictwem Komitetu Powiatowego zawia
damia o tymi osobę, która składała ipodanie.
Artykuł U-ty. w powiatach i w o
jewództwach, w których nie zosłałv uru
chomione Komitety Pomocy Rolnej, po
życzki na pomoc rolną udzielane będą na
podstawie decyzji Starosty lub W ojewo
dy według, zasad ś przepisów wyżej wy»
łuszczonych.
Artykuł 12»ty. Asygnacje na pożycz
ki przyznane przez Powiatowy, W o je 
wódzki oraz przez G łów ny'K om itet Po
mocy Rolnej, wystawia Komitet Pow ia
towy Pomocy Rolnej po złożeniu przez
dłużnika skryptu dłużnego.
Asygnacje podpisuje Starosta lub je
go zastępca oraz referent rolniczy Sta
rostwa.
CzjgJi, że po przyznaniu pożyczki
musi -gospodar-z, pożyczkę tę otrzymują
cy, podpisać skrypt dłuższy, czyli re
wers. bo jeszcze raz należy to powtórzyć,
ze nie są to żadne zapomogi, a- pożyczki
na podniesienie rolnictwa. Sposób spła
cania tych pożyczek będzie oddzielnie
ogłoszony. Samo -przez się należy rozu
mieć, że będą to spłaty bardzo dogodne,
by rolmk mógł jak najlepiej pożyczony
kapitał zużytkować. Niech więc ludziska
spiesznie zakrzatną się koło w ydzierża
wienia odłogów, jak 1o w zeszłym nu*
merz» pisaliśmy, a. m u so n ie niech zaraz
podają sif o pożyczkę na zagospodaro
wanie tych odłogów. Czyni prędzej, tym
lepiej, bo kraj -żywności .potrzebnie, a któż
Polsce da tej żywności, jeżeli iei nie da
pracowity chłop-roinik.
H. W .
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ROZBBJACZE.
'Na ostatnim zjeździe Związku Kółek
Rolniczych, jaki się odbył dn. 23 i 24 mar
ca, Związek Ludowo-Narodowy, czyli en
decy ponieśli sromotną porażkę. Czym
jest Związek Ludowo-Narodowy nie po
trzebujemy Czytelnikom tłomaczyć, wie
dza oni sami najlepiej, że jest to organi
zacja pańska za pańskie pieniądze utrzy
mywana. tylko że panowie przezornie są
tam w tył pochowani, a na front wysuwa
się różnych najciemniejszych chłopów,
którzy prowadzeni przez sprytnych na
ganiaczy, sprawę ludu za miskę socze
wicy zaprzedają.
Już oddawna dążyli, świadomi wło
ścianie do tego, by Związek Kółek R ol
niczych oddzielić od Centralnego Towa
rzystwa Rolniczego, które nieproszoną
swoją opiekę nad Kółkami R-olniczemi
usilnie w garści trzymało. Chodziło tu
naszym obszarnikom o utrzymanie swego
w pływ u na szerokie warstwy włościań
skie. Było to dla rozwoju Kółek szko
dliwe, bo były one wiecznie zależne od
łaski jasnych panów, którzy jednak nic
z własej -przecież kieszeni czerpali środki
na utrzymanie Kółek, a ze szkatuły rzą
dowej, najpierw rosyjskiej, później od
okupantów niemieckich,' ostatnio od skar
bił polskiego. Chodziło zatem o to, by tej
nieproszonej opieki się pozbyć, by raz -na
zawsze włościanstwo polskie na włas
nych nogach stanęło. Po kilkoletnich
więc próbach dokonano odłączenia lego
teraz,
ku wielkiej radości
ogrom
nej większości Kóikowiczó.w. Lecz nie
na darmo w przywódcach Związku Lu
dowo-Narodowego pokutuje dawny duch
szlacheckiego warcholstwa i wiecznego
rozbijania tego, co inni zbudowali. Ciludzie przez 150 lat niewoli niczego się
nie nauczyli. W zaślepieniu partyjnym
i nienawiści do wszystkiego, co nic jąst
endeckie, gotowi do najszkodliwszych
kroków, gotowi burzyć, niszczyć wszyst
ko, co inni- dla dobra Polski zbudowali,
byle na swoim postawić. Leży przed na
mi świeży dokument takiego oto szla
checkiego warcholstwa. Jest to „Okólnik
Nr. 20“, wydany przez Sekrctarjat G łów 
ny Związku Ludowo-Narodowego do Kół
i Mężów Zaufania tego Związku, w zyw a
jący tych ludzi ni mniej, -ni więcej tylko
do rozbicia Kółek Rolniczych i poddania
ich z powrotem pod kontrolę i kierownic
twa Centralnego Towarzystwa Rolnicze
go. Czytamy tam między inne-mi co na
stępuje: „Należy, aby członkowie Kółek
Rolniczych wnieśli te sprawę (to znaczy
sprawę oderwania się Związku Kółek
Rolniczych od C. T. R.) na porządek
dzienny obrad w Kółkach. Uchwały Ko
lek mają być nadsyłane do Prezydium
Centralnego Towarzystwa Rolniczego
w Warszawie, ul. Kopernika nr, 39. W zór
takiej uchwały przy niniejszym załącza
my -wraz z Nr. 14 „Zorzy".
W rozesłanych zaś wzorach owych
uchwał, jakie endecy chcą w poszczegól
nych Kółkach przeprowadzać powiedzia
no wyraźnie:
,
„Uważamy zatem, że część Kółek
otlerwałft się od Związku i od G. T. R.
nasze żaś Kółko w Związku nadal po
zostaje. Zawiadamiając o tym Prezy
dium Centralnego Towarzystwa Rolni
czego prosimy członków dotychczasowe
go Zarządu, stojących na naszym s-tano-
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wiśku do kierowania pracami- — dopóki
jtiie zostanie zwołany nowy Zjazd Kółek,
a mianowicie tych Kółek, które w Związ
ku pozostają i pragną pracować w łącz
ności z Centralnym Towarzystwem Roliniczym“.
W ylazło więc szydło z worka. Za
całą tą robotą stoją dziedzice z C. T. R.,
którzy precz jeszcze marzą o trzymaniu
chłonr za wędzidła. Świat się. w yw ró
c ił do góry nogami, najpotężniejsi w ła d 
cy świata w proch, starci, naszym jednak
brzuchatym dziedzicom nadal się zdaje,
Że tylko oni jedni łaską Bożą do rządze
nia św iatem natchnieni, że nikt-tego'tak,
jak oni, zrobić nie potfafi. Dawaj więc
ryć między chłopami, siać rozłam i za
męt na wsi. rozbijać lud wiejski miedzy
..sobą, a co najciemniejsze i najmniej wśród
tego ludu świadome — zanędzać na pań
szczyźniane podwórko. A że dziedzice
z C. T. R. pływają w-pieniądzach, bo na
sz-muglowanym- zbożu dobrze się obło
wili. więc mają za co w ynająć i sowicie
zapłacić endeckich łokai ze Związku Lu
dowo-Narodowego. którzy za judaszowe
srebrniki sieją rozłam wśród ludu wiej
skiego. Niechaj więc wszyscy uczciwi
i świadomi ludzie na wsi nie dadzą się
obala,mucić pańskim naganiaczom
ze.
Związku Ludowo-Narodowego,-niech nie
dopuszcza na posiedzeniach Kółek do ta
kich uchwal, i?:'!>;ą row yżei 'podaliśmy,
gdyż jes: to robo;a bezmyślna i dia ludu
wiejskiego w ysoce szkodliwa, jest to ro
bota godna rozdrażnionego buhaja, który,
ślepy z wściekłości, w ali łbem o mit-r, nie
bacząc na to, że sam sobie krzywdę
przynosi.
W.

Co mówi naszą arysto
kracja miedzy sobą.
Mój drogi! Zeszłego tygodnia odbyły
się w; Warszawie bardzo ważne narady
naszego stronnictwa, na których przy
szliśmy do następujących wyników:
Ruch Ludowy polityczny nie da się
już obecnie zgnieść i o tein nie marzą już
nawet najwięksi konserwatyści. Nie w y
nika z tego naturalnie, aby z ludowcami
nie walczyć, ale trzeba sobie z góry po
wiedzieć, że to walka przegrana. Chłop
podbechtany przez niesumiennych agitato
rów/ nabrał pychy i ambicji, za-dziera nosa
do góry, a podnieca go co tego kupa
chamskiego plemienia w Sejmie, te mowy,
interpelacje, wyzwiska, które te rzezimie
szki ludowcowe na ludzi z szlacheckiej
sfery rzucają. Im bardziej będziemy gnę
bić chłcpa za jego ludowość, tern więk
szego smaku ón będzie do niej nabierał, bo
wiesz.. że owoc zakazany smakował lu
dziom od czasu naszego praojca Adama.
Dlatego trzeba zwracać uwagę na in
ne sposoby, łagodniejsze ale ni'e mniej
skuteczne.
Słyszałeś zapewne, co ta hołota lu 
dowcowa zrobiła z Kółkami rolniczymi?
Oderw ała Kółka od naszego Towarzy
stwa rolniczego, te Kolka, które my do
tąd ciągnęli za sznurek tak jak nam się
podobało. To jest wielkie dla nas niebez
pieczeństwo! Z teru igrać nie można! Gdy
się chłopi 2*rganteują esobnó pod wzglę
dem gospodarczym, to siła chłopska jesz
cze bardziej wzrośnie i nikt nie będzie
miał do nich dostępu. Do tego czasu ino-
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Francję do zwycięstwa, jest natomiast je- J
go następca, nowy główny minister fran
cuski — Millerand, jest przedstawiciel Ja
ponii, Ameryki, najwyżsi generałowie Ko
alicyjni i przedstawiciele innych państw.
Najważniejszemi sprawami do rozstrzy
gnięcia są dwie sprawy — ostateczne za
warcie pokoju z Turcją i rozbrojenie Nie
miec. Najpierw zajęto się pokojem z Tur
cją. Postanowiono więc zneutralizować
Dardanele. Dardanele jest. to wązki prze
smyk morski pomiędzy morzem Czar
nym i Śródziemnym. Przez ten przesmyk
prowadzi jedyna droga dla okręłóv/, pły
nących z Odessy i innych nadmorskich
miast rosyjskich do wszystkich krajów na
ziemi. Nad tym przesmykiem leży do
tychczasowa stolica Turcji — Konstanty
nopol. Otóż Turcy z jednego i drugiego
końca tego przesmyku pobudowali forte
ce, ustawili nadmorskie baterje armat
i puszczali tylko te okręty, które im się
spodobało. Zneutralizowano więc ten
przesmyk, to znaczy, że nie będzie on
obecnie stanowi! niczyjej własności,.i okrę
ty wszystkich narodów będą mogły zupeł
nie
swobodnie
tamtędy
przepływać.
W Konstantynopolu ma stać na stałe koa
licyjna załoga wojskowa. Następnie wy
słuchała Rada Najwyższa rzeczoznawców
wciskowych i m or^ich.
Postanowiono
utrzymać na ziemiach należących do pań
stwa Tureckiego 24 dywizje wojsk koa
licyjnych.
Grecja zaofiarowała się wystawić
100,000 ludzi. W sprawie utworzenia nie
podległego państwa ormiańskiego Rada
Najwyższa postanowiła powierzyć zba
danie tego projektu komisji mieszanej
francusko - wiosko - angielskiej. Opieka
nad Armenją będzie powierzona Szwecji
i Norwegii, które przy pomocy Koalicji
zajmą się utworzeniem niezawisłego pań
stwa ormiańskiego. Okrąg Smyrny w Tur
cji otrzyma ustrój taki, by ludność mahometańska miała równe prawa z ludnoś
cią chrześcijańską. Późniejsze rokowania
francusko-angielskie mają zadecydować
ostatecznie o losie Syrji i Cylicji, które
dotychczas należały do Turcji. Obecnie
Rada przystępuje do sprawy niemieckiej..
Delegaci angielscy przypuszczają, że 'roz
M l
prawy nad żądaniem Niemiec w sprawie
utrzymania 200 tysięcy wojska przedłu
Z FR O N T Ó W B O JO W Y C H .
żą posiedzenia Rady Najwyższej.
W północnej części Polesia, przy
— Wniosek o zaproszenie Niemiec
coraz to większem nagromadzeniu sił od
nowił nieprzyjaciel uporczywe ataki na na Radę Najwyższą w San-Remo. Paryż,
d. 28 kwietnia. Gazety francuskie otrzy
odcinek Szaciłki-Strachowitze.
Akcję
mały od swoich przedstawicieli w San
tę odparto.
Romo wiadomość, ęe minister włoski Nitti
Ciąsłe zasilanie sowieckiego frontu
na południowym odcinku świadczy o sze i Lojd Pżordż w niedzielę zaproponowali
natychmiastowe zaproszenie Niemiec do
rokich i zaczepnych zamiarach nieprzy
.udziału1w naradach, lecz przedstawiciel
jaciela.
Francji Millerand zawrócił ich z tej drogi.Na froncie litewskim odrzucono atak
— Francja dopiero po w słuchaniu
wywiadowczego oddziału pod Druskienikami.
opinii marszałka Fosza podpisze traktat.
' Na reszcie frontu oprócz miejscami Lyon, d. 28 kwietnia. Zabezpieczenia
ożywionych utarczek wywiadowczych
wojskowe, jakie Francja ma poczynić dla
oddziałów położenie bez zmiany.
siebie w Turcji, zostaną wciągnięte do
traktatu pokojowego dopiero po wysłu*
—
Co uchwalono w San-Remo. Pokój
z Turcją. Paryż. d. 27 kwietnia. San-Re- chauiu opinii marszałka Fosza.
= Pokój z Turcja zawarty bez udzia
mo, małe włoskie miasteczko, nad samym
morzem, niedaleko granicy francuskiej po łu Ameryki. Paryż, d. 28 kwietnia. Po
łożone, było znane dotychczas z tego, że nieważ Stany Zjednoczone Ameryki Pół
jeździli tutaj leczyć się ludzie chorzy na nocnej nie chciały wziąć ■urzędowego
piersi.. Obecnie od tygodnia obraduje tu udziału w obecnych posiedzeniach Rady
łaj Rada Najwyższa Koalicji, a więc jest Najwyższej w San Rem o, wobec tego po*
i główny minister angielsl*? Lojd Dżordż, Stanowiła Rada Najwyższa wystosować
jest i Nitti, główny minister włoski, niema do Wilsona notę czyli telegram z oświad
jednak Klemanso. który odpoczywa obec czeniem, że nostanowiono rozwiązać spra
nie po strasznych trudach, jakie w ciągu wę Turcji bez udziału Ameryki, ponieważ
tej wojny przeszedł, zanim doprowadź1! nowe opóźnienie załatwienia tej sprawy

żna było tego iub owego chłopa zjed
nać byłe czem ,i zatykało mu się gardło.
Mam takiego pyskacza w swojej wsi. Gdy
bym go czasem nie poprosił na herbatę, nie
dał papierosa (kupuję w tym celu najpodiejsze gatunki, bo szkoda dla chłopów
pieniędzy), gdybym mu nie dał tego lub
owego drobiazgu — to miałbym z nim
kłopoty nie lada. bo wylazłby pod kościół
i ryczałby na całe gardło: „Obszarniki,
burżuje, wyzyskiwacze" i t. d. A tak sie
dzi cicho, i' tylko mlaska wargami ze
wzruszenia.
Jeżeli my pozwolimy Kółkom' rolni
czym odpaść od Towarzystwa rolniczego,
to oddziaływanie na chłopów, wodzenie
ich na pasku będzie bardzo trudne. A wte.dy stracimy w pływ nawet na tych chło
pów. których można zjednać papierosem-,
kiepska kiełbasa lub innym ochłapem.
Dlatego uważaj bracie i nie żartuj
z ogniem. Postanowiliśmy zrobić wielką
agitację za pozostawieniem Kółek przy
Towarzystwie rołniczem. Powysyłaliśmy okólniki do Kółek, zbieramy podpisy,
przezacni księża proboszczowie huczą
z ambon aż miło — jednctn słowem zrobił
się huczek nie lada. dla nas nie najgorszy.
Co z tego może w yniknąć? Albo Kół
ka rolnicze'pozostaną na naszym pasku,
albo się rozbiją i jedne pozostaną przy
Towarzystwie roiniczem, a drugie będą
samodzielne. Takie rozbicie będzie dla
nas 'bardzo radosne, bo może i jedne i dru
gie Kółka diabli .wezmą -- a wtedy pozo
staną na placu tylko nasze Towarzystwa
rolnicze, nasze Syndykaty, przy pomocy
których będziemy chłopom skórę garbo
wali dopóty, dopóki się da!
Trzeba skorzystać z głupoty i kłótli
wości chłopskiej, kiedy nam sarni chłopi
w łażą.w ręce. Agitacja na tem polu cza
sem lepsza niż polityka, bo tu bez walki
i huku prowadzi się trzodę chłopską na
szlacheckim pasku!
Czy już rozpocząłeś w Twojej gminie
taką agitację? Jeżeli nie, to rób szybko—
a wszelkie druki j •pomoc ci przyszlemy.
Twój EScnio.
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stanowiłoby
nowe 'niebezpieczeństwo.
W drugiej części nota zawiera odpowiedzi
na wszystkie zarzuty Wilsona, bo jak wia
domo prezydent Wilson od dłuższego cza
su zaczął bardzo
silnie występować
w obronie pobitych państw centralnych
i ich sojuszników.
—
na Kaukazie będzie um/ędzynarodowSony.i Paryż, d. 28 kwietnia.
Rada Najwyższa postanowiła umiędzyna
rodowić Ra tum (port na Kaukazie, na
brzegu Czarnego Morza), który ma słu
żyć za wspólną bramę do Gruzji i Armenji
i wogólo na cały Kaukaz. Rada postano
wiła utw orzyć francusko - angielsko - wio*
ską komisję kontrolującą dla kierownic
twa całym Narządem skarbowym pańu
stwa tureckiego.
== Nowe HiemJcsckJo wybiegi. Paryż,
d. 29 'kwietnia.
Niemcy przysłali do
San Romo 3-ch daiegatów, którzy złoży
li sekretarzowi. Rady Najwyższej 3 noty.
W notach tych Niemcy w ykręcają się!
na wszelki sposób od rozwiązania tych
wszystkich niby to obywatelskich orga
nizacji, które w rzeczywistości’ są zamas
kowanym wojskiem. Niemcy to po swo
jemu nazywają „Einwonerwer“, Birgerwer“, „Sicherheicwer" i t. d., to znaczył
straż mieszkańców, straż obywatelska,
straż bezpieczeństwa i t. d. Prócz tego
usiłują nakłonić Radę Najwyższą Koa
licji. by irozwolono im utrzymywać 200
tysięcy wojska., a nie 100, jak to przewi
dziane jest w traktacie pokojowym.
— Parlament czyli Sejm francuski
domaga się rozbrojenia Niemiec, Lyon,
'!■) 'kwietnia. Komisja dla spraw zagra*
inićznych, pod przewodnictwem Hartu,'
przyjęła następującą rezolucję: Iziba (to
znaczy Sejm) w interesie ogólnego po
koju i ułożenia się stosunków pokojo
wych m iędzy wszystkiemu narodami,
zdecydowana jest doprowadzić do skut
ku rozbrojenie Niemiec i wzywa rząd,
aby domagał się ścisłego i rzeczywistego
wykonania postanowień traktatu poko
jowego, odnoszących się do rozbrojenia
Niemiec.
= Ładny minister. Berlin. & 28
kwietnia. B yły minister niemiecki Ercberger. który po rozgromieniu Niemiec
przez Koalicję razem z socjalista S zajdęmanem utworzyli nowe republikańskie1
rządy, okazał się oszustem i paskarzem.
Robił i najrozmaitsze szwindle i rekwizy
cje, przy których ogromnie się bogacił.
Obecnie prokurator wytoczył m ii spra
wę o świadomie fałszywe zeznania podat
kowe w celu uchylenia się od1 płacenia
wysokich podatków. Ercberger był przy
wódcą katolickiej partii w Niemczech,
która zwała się tam „centrum".
— Rokowania angielsko bolszewic
kie. Londyn, d. 28 kwietnia. R?,ądl so
wiecki gotów jest zgodzić się na amnestio
dla białej gwardii i armji północno-zachod
niej. W yłącza tylko z niej osoby nastę
pujące: generała Judenicza, pułkownika
Bałachowicza i generała Glazenapa.
— Nowy sejm czeski. Praga Czesia,
d. 29 kwietnia. Odbyły się tu nowe w y
bory do Sejmu czeskiego, gdyż poprzed
ni Sejm, czyli jak go Czesi nazywali Zgro
madzenie Narodowe został już rozwiąza
ny. Nowe wybory dały Wielkie zw y 
cięstwo socjalistom, gdyż wiewej mż. poło
wa wybranych posłów należy idto P&rjji
socjalistycznych.' Wyfrarffo mia«mvtc1o
140 socjalistów, a 130 posłów z innych
partii. Zwolennicy osławionego Krama-
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rza, nieprzejednanego wroga Polski, przy
— Rolnictwu duńskiemu grozi ruina.
wódcy czeskich narodowych-denrokra- Kopenhaga (stolica Danji), d. 28 kwietnia.
tów, ponieśli sromotna klęskę. Więc
Danja, kraj kwitnący dobrobytem, który
i Czesi na wartości endeków również się podczas wojny niesłychanie się zbogacił,
poznali. Z członków obecnego rządu znalazł się w tej chwili nad skrajem prze
czeskiego kilku .zostało również wybra paści. Największym1 źródłem bogactwa
nych na posłów. Między innetui wybra krajowego w Danij jest hodowla bydła
no na posła obecnego czeskiego prezy i wyrób masła, które Dania całemu świadenta ministrów Tusara, ministra spraw 'tu wysyłała. W tej chwili jednak leży
zagranicznych Benesza i innych.
w spichlerzach 80 tysięcy beczek masła,
—
Krwawe zajście w Cieszynie.
które lada chwila może się zepsuć. Przy
Cieseyn cl. 28 kwietnia. Do czego pro czyna tego jest. że tutejsi rolnicy ciągle
wadzą .stronnicze zarządzenia Koalicyjnej
podnosił! cenę na masło, inaczej mówiąc
Komisji Plebiscytowej dla Śląska Cie robili „pasek" na masło. Największymi od
szyńskiego, widzimy z krwawych wypad biorcami. masła duńskiego byli Anglicy.
ków, jakie świeżo w Cieszynie rozegra Anglikom sprzykrzyło się to ciągłe podno
ły się. Tutejsza Koalicyjna Komisja Ple szenie cen i przesiali zakupywać, masło
biscytowa działa jawnie na szkodę Pol u Duńczyków. Skutek jest ten. że duń
ski i na korzyść Niemców. Największą scy rolnicy na zepsutym maśle mogą te
raz stracić kilka razy więcej niż uprzed
winę iponosi prezes tej Komisji hrabia
nio zarobili przez podnoszenie cen.
Mannw ii, fr ancu-ski oficcr.
Doszło do tego, że ów pan hrabia,
kazał usunąć żandarmów polskie!!, a na
ich miejsce uzbroił Niemców cieszyńskich’
w karabiny z bagnetami i zorganizował
z nich „Ei;rgerwer‘‘, czyli Ttraż obywa
telską. Rozzuchwaleni takim postępo W . SOBIEPANY, GM. W O L A W Ę Ż Y 
waniem Niemcy, odważyli się na jawne
K O W A , fP O W . ŁASKIEGO.
występowanie przeciwko zarządzeniom
Ponieważ miasto Zduńska W ola ierządu polskiego i w dnia przymusowej
żące już w pow. Sierąizkim , .nic tak znów
wym iany koron na marki zorganizowali
daleko od nas znajduje się, więc niejeden
na znak protestu strajk powszechny.
z
naszych gospodarzy sprzedaje tain<
Gazownia i elektrownia' stanęły. R o
I swoje produkty. Lecz w ostatnich cza-’
botnicy polscy dali się zaskoczyć. Ro po- \
łudiniu jednak spostrzegli, ż e "strajk zor sach .policja \y Zduńskiej W oli urządza
ganizowany jest przez kapitalistów ży tam istne :pok>wania. z naganką na wiejdowsko - niemieckich,
Na
zebraniu .slcich ludzi, jak na jakich dzikich psów.
Jednego razu, a było to przy końcu
w Strzelnicy jednomyślnie uchwalono
stycznia
r. b., poszedłem do Zduńskiej
przerwać strajk i wrócić do pracy. Po
zebraniu robotnicy widki-emi masami wy W oli po domowe sprawunki, a miafcm.
szli na miasto, idąc od sklepu do sklepu, kwartę masła do sprzedania. Przychodzi
żądali ich otwarcia. Zachowanie się ro do umie policjant, zagląda do koszyka,
botników polskich było przytem nadzwy bierze masło, wykłada, pyta, ile żądam
i płaci mi 1.0 marek za pół kw arty oraz
czajnie poprawne i taktowne: Nie było ani
jednego wypadku gwałtu. Jedynie do ho 50 fen. za jajk/>, bo mówi, że są takie ce
telu „Pod wolem", gdzie znajduje się ny. Przychodzi drugi i taksamo płaci.
Ja się oburzyłem pa niego, a on mówi, że
główna siedziba agitacij czeskiej wdarł
się tłum. wyrzucając ogromne stosy „Ślą jest tajnym policjantem. Czy dlatego-jest
tajnym, żeby za bezcen masło i jajka od
zaka*4,. gazetki wydawanej przez Cze
chów po polsku, która ogromnie wrogo pi wiejskich ludzi • -kupować?
I poprowadził mnie na magistrat,
sze o Polsce. Spokojny przebieg mani
a w magistracie starszy policjant niby sę
festacji 'na rzecz marki polskiej zakłóciło
brutalne wystąpienie „Birg.erweru“ cie dzia, siedział, cc-ny w ydaw ał i orzekł, że
ceny są większe, bó 13 marek pół kwarty'
szyńskiego, 'który w pełne-ir uzbrojeniu
masła i jajka po 70 fenigów sztuka. Przy
z bagnetami' na broni wkroczył na rynek,
chodzę z powrotem w rynek i widzę, że
drażniąc zebrane tłumy. Pod naporem
Jednak wzburzonych tłumów „Birgerwer*.* tu ziimwu policjant prowadzi kobieto lia
tóusiął się wycofać z Rynku i schroniw magistrat i wyklina ją w te słowa: „ja ci
dam cholero14.
szy się do gmachu dawnej szkoły realnej,
Nie o takich rządach w naszej nie
dał z okien kilka salw, Pierwszą ofiarą
podległej Polsce marzyliśmy, żeby nam
strzałów był major francuski Fronrin.
włościanom naszą pracę gwałtem w y
Śród strzałów, z narażeniem własnego
życia, robotnicy polscy wynieś!i ciężko dzierano. Przecież my, gdy- idziemy do
rannego oficera, francuskiego. poza iinję .żydowskich skleopWi to nam żydzi przed
strzałów, przyczem jeden z robotników stawiają. że marka tyle znaczy, co przed
•został ciężko ranny. W. następstwie strza wojną kopiejka, a policja w to nie
wchodzi.
łów ludność Się cofnęła. Do cofającego się
tllima „Birgerwer44 dcii ponownie salwę,
Przeto proszę Szanownej Redakcji,
zabijając robotnika S-oikena i raniąc kil- aby raczyła o tych gwałtach zawiadomić
■ka jimy-ch osób. W kroczyły wojska wło- naszych nosłów. Gdy byłem w W arsza
. skie i żandannerja polska i rozbroili „Bir- wie na Kongresie Ludowym 29 czerwca
K'ei wei'“. W sali, z której „Birgerwer44 r. z., byłem bardzo zadowolony i porzu
slta$ląt, zastano 6 jego członków i 4, oso
ciłem „Gazetę Świąteczną44, którą daw
by cywilne również z karabinami t grananiej czytałem, a zacząłem czytać ;,Gaze
.tami- ręcznemi.
tę Ludową44. Bo w ..Gazecie Świątecz
Jak się w ostatniej ekwiłi dowiaduje nej44, gdy'chłop; p*pc-fnj jakie nadużycie,
my, został Birgerwer rozwiązany;
to go piętnują — ą urzędnika albo obszar
Więc- dopiero śmierci kilku osób po nika, to broń Boże. To też ki pierwszy
trzeba było, by Komisja Koalicyjna zro Tączalem we wsi czytać „Gazetę Ludo
zumiała, fak haniebnie obraziła naród. Pol wą54 i za to mnie różne pańskie lizuińe
ski, organizując w Polskiem mieście nie- i sługusy nazywają socjalistą i bolszewi
-• ir.iecki JStrgerwer“
kiem.
'
F«2%.s Bs-aasiaSs.
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OD JANA OLEJNICZAKA ZE W S I KA
OTRZYMALIŚMY LIST WIERSZOW ANY.

MIENIA

Ze

wszystkich

stron

świata listy ja
czytuję,
Więc i o swej stronie wam też opisuję —
Jest nas tutaj kilku przy -pracy dla ludu,
Niemało też mamy kłopotu i trudu;
Gdyśm y zakładali nasz związek ludowy,
Co to sooie człowiek naturbował głowy.
Choć ludziska dążą do zorganizowania,
iBo ich wielka nędza do tego nagania,
A gdy się rolnicy już zorganizują
To w sobie potęgę i siłę poczują
i będą się z ■nimi liczyli panowie,
Chociaż im to do ląd nie postało w głowie,
Moarclzo by radzi ciągle rządzić nami
• rak, jak to rządzili .naszymi dziadami,
Którzy pracowali cały dzień dla pana
A dla siebie w nocy, z wieczora iub
z rana.
Lecz dziś już możemy, niech mi' każdy
wierzy.
Sarni krajem rządzić, co się nam należy;
Boć to chłopskie syn-y -walczą o granice,
’ poodbierali od wrogów stolice.
Które wrogom dawniej pany zaprzedali
G dy w 'Polsce królowie jeszcze panowali.
To też teraz w Polsce uje będzie królika
.Tylko potężna Polska Republika
Z sejmem w Warszawie, lecz jedno
izbowym
A o tern W am, bracia, też co nieba,di

powiem.
Jeśli by uanowie w sejmie panowali.
Toby chłopską skórę dobrze zgarbowaii,
W ięc. wy, chłopi o tern nie zapominajcie
ł swoich głosów panom -nic dawajcie.
Bo trzeba, by chłopi w sejmie zusjadąli
Gdyż będą tam dla nas prawa układali.
To też. zawsze o tent dobrze pamiętajcie
I swoje poselstwo w sejmie popierajcie.
A gdy my, rolnicy, wraz z robotnikami
ł -wy pisarze z naszymi posłami
Popracujem szczerze, to świat nas po
chwali
Żeśmy tak potężną Polskę zbudowali.

f
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W . B R Z O Z Ó W K A , GM. CIA N O W IC E,
PO W . OLKUSKI
List do „Gazety Ludowe?*, a zwłasz
cza do tych małorolnych, których budyn
ki sis wala ze starości a drzewa niema
gdzie kupić.
Ci, których zniszczyła wojna mają
przyznane drzewo od Rządu, ale co mają
robie ci małorolni, którzy nie są tak za
możni, by płacić paskarskie ceny za
drzewo u żyldów. Nam małorolnym led
wie że dla siebie wystarczy żywności
i czasem na kontygens trzeba oddać Sta
rościc z tego, co zostało dla inwentarza
lub na obsiew. W miastach krzyczą, że
myśmy już dość pieniędzy nazbierali za
zboże, a ja mogę ^przedstawić rachunek
jaki.3 to m y małorolni robimy majątki.
Mam 6 morgów ziem i: ł pod kartofle,
1 pod koniczynę, pół morgi sadu i pół
morgi pod zabudowaniami. Do siewu zo
staje 3 morgi, co daje przeciętnie 15 me
trów sześcianych zboże; na zasiew odłą
czyć trzeba 4 ‘ ś, pozostaje 10Vs metrów.
To mój d#chód roezny% Teraz policzę
rozohód. Jest nas szeseioro.

6 fa r obuwia 1550 mik., ~6tibraif 1800
■marek, 24 metry W ątła na •* ą ł 1200 mfe,
podatki 390 marek, ~~ razem 4800 marek.
Chcąc mleć na ten rozchód, trzeba,
by zebrać wdeiług cen kontygensowyeh
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przeszło 50 (metrów. A -przeciei nic li
czyłem intpncft rosch*£fcw gos.pe<afskHch
■
— robota w pelii, k«lo zbioru i uprawy,
a bieftizstla dla jias iw«py$łkich i wiele inbyph. iNjęęhby tak ciwpo rolnikom z azdrosscza popracować trocłię iw gospo
darstwie, toby inapewno .potem zębów
w nas nie wbijali i nie mówili, że chloip
robi drożyznę. Bo oto m y małorolni, nie
mamy za co kupić drzewa na budowę,
a budynki stare i już się wala., a przecież
pod golem niebem nie możemy .siedzieć
ani inwentarza lub zbiorów trzymać.
Zwracamy się iwęic przez Gazetę do
Rządu o pomoc i wzięcie nas w opiekę,
aby małorolni dostali drzewa rządowe
go na poprawę starych budynków, Pro' simy też naszych posłów ludowych o in
terpelację w sprawie drzewa dla nas
małorolnych.
Ł
. Serdeczne, pozdrowienie od nas ma
łorolnych ludowców. — Za wszystkich
o odpis ule
Aleksander Piętka.
W zeszłym •tygodniu Sejm rozpo
czął ©we obrady. Sprawozdań z tych
posiedzeń z' powodu braku miejsca nic
podajemy, gdyż i tak nic ważniejszegotani się nie stało. Podamy je w następ
nym tygodniu.

Odpowiedzi od BgMejj.

K U D O W A

Centralne biuro kursów dla dorosłych w -War
szawie, ul Krucza M 21, ssewfadamla, że w m aju
r. b. organizują kuro instruktorski dta nauczycieli
organizatorów kursów tUa (iorosJyoh.
0*jHBta za kurs wynosi mfc. 50. Liczba ucze#fńłj«ów ograniczona. Styp&dyśei instytucji
samorządowych i społecznych moją pierwszeń
stwo. Kurs rozpocznie się dnia 26 tfiaja r. b. i
trwać bgdsia 22 dni (sakcńcsciua kursu dni a 15.
czerwca r. b.). Ilość godzin wykładowych 9.».
Wszy
-i wykłady, b ę d ą dostosowane d o ‘po
ziom u un-v> -łwego osób, posiadających wyksstałcenie przynajm niej seminaryjne.
Oprócz wykładów tęoretyczr.ych bę d ą odby
wały się dyskusje, takcie wzorowe i preibnę, ew entualm c scm inarja ac słuchaczam i. Słuchacza
kursu po za wykładami będą wizytowali ogniska
Kursów dla Dorosłych st. m. Warszawy. Prog
ram ktiruu obejm uje nadlo
zwiedzanie stolicy
wedle planu dostosowanego do potrzeb działa
czy oświatowo wychowawczych.

Uczestnicy kursu oirzym ei?
świadczania,

eiłpowlodnio

za

INSTRUKCJA DLA U C Z E S T M n Ć W KURSU.

1) Zgłoszeniu na kurs staleiy przesyłać li
stownie lub telegraficznie (Kursy Doros?y«h, W ar
szawo, Krucza ii))' m ożliw ie j-nhaajrychlej, zwa
żywszy r*i ogra«iozonij iicz&ę- miejsc.
2) Centralne Biuro nw dotychczas zapew
nione noclegi tylko dla ograniczonej ik.T.by osób.
Noclegi będą przyznawane w porządku zgłoszeń.
Osoby, m ające m ożność ulokowania się u ifr.ajomycli, usilnie proszone są a m:ekóvzystania z
m>.eav!kai1 udzielanych przez Centralne Biuro.
3) Centralna Biuro poczyni -wszelki® stera
nia o ułatw iania aprowizacyjne, radzi jednak ucaosinikom. kurzu zaopatrzyć się w prowianty
(chlcb, wędliny, jaja i t. p.j.

gowie ruchu ludowego w.w alca z n a
m i, m yśląc sobie, i t chłop w Polsce
jaszcze ciemny, m ożna więc mu
wmówić, co się komu żywnie podoba.
„Wolno psu r>a Pana Boga szczekać,
ale rnu ugryźć nie wolno" — mówi
starodawne pglskie. przysłowie. W
myśl więc tego przysłowia nie zw ra
camy
i my
najm niejszej
uwagi,
na napaści wrogich n am . piśm ideh

4)
Na wszelkie listy w s p a w ie kursu Cenit*.
Biuro bodzie wysyłało natychmiast odpowiedz*
listowne lub telegraficzne.

Da dzisiejszego ranneru wGazety Ludo*
wej"; Jak również i do dwóch poprzednich
załączyliśmy gotowe' przekazy na wniesie-,
n/o opłaty za „Gazetf" na kwartał II-§'I w
ilości BS. 20. — Niektórzy Czytelnicy pownosili Jużda wtiiej czfść należności— dSa ta
kich więc zostały załączono przekazy tyl
ko na tę s.uraę, jaka pozostała do dopłace
nia. Sfiecii więc nasi - Czytelnicy natyciimiast nadsyłają pieniądze, by uniknąć przer
wania wysyłki.
W celn nabycia .wyborowych D RZE 
W EK O W O C O W Y C H , NASi-ON: NA
R ZĘD ZI
OGRODOW YCH
radzimy
zwrócić sio clo . najstarszych i najwię
kszych Zakładów OcrodnJcjzych C, UL*
RICIE, istnipjacych o*(ł roku 1805 w W ar
szawie przy ul. Ceglane! 11. '• •
■Prosimy naszych Czytelników, by
na listach .pisanych do Redakcji nalepiali
marek pocztowych za 50 fenigów, gdyż'
listów bez marek, lub z markami na su
mę mniejsza niż 50 fenigów, Redakcja nie
będzie wcale przyjmowała, gdyż trzeba
płacić za nie karę.

P. -m Wiśniewski w GSuchowio.
Kościół Rzymsko-Katolicki • żadnych
rozwodów zasadniczo nie uznaje. Jest
jednak pewna ilość ściśle określonych
P. Kaźmierz -IBIśrłaf w NlewlnkO” wypadków, gdzie Sąd Konsystorski
wio. Darmo nikomu „Gazety" wysy ma prawo akt ślubu uniew ażnić. Nie
łać nie m ożem y, gdyż odecnie koszt jest to zupełnie rozwód, tylko uznania
papieru i druku, jest niesłychanie śłubu za nieważny, O iła nam wia
wysoki, a „G azeta" znikąd żadnych li om o, to wypadek, o który zapytuje
funduszów niem a prócz tych,■■•które cie, dostatecznym pow odem do u n ie 
wnoszą Czytelnicy za prenumeratę. ważnienia ślubu nie jest. Radzim y
Czytelnikowi
„Oazoty Ludowo!" jednak, zwrócić się w tej sprawie,
w • _Kwiotkowicaoh. Rzeczywiście, że do któregoś z adwokatów-obrońców
wykonanie reformy rolnej zbyt dlu<;o konsystorskich w Płocku, bo to W a
się odwleka, lecz jest ta wina same* liza djecezja.
,<;o Sejm u, że niem ą w niej wyraźnej
P. Jan G u n k k w Grannwlch Gonu,
i twardej większości posłów, ktorsyAmeryka. Serdecznie dziękujem y za
by m ocno przy tej reformie stali. pam ięć i cieszy nas bardzo, że sta
Dlatego też trzeba, by tan S ejm rzy i dzielni ■ szermierze sprawy
jalm ajprędzej uchw alił Konstytucję, ludowej rów nież o nas, chodź na dru
rozw iązał się i zostały zarządzone giej półkuli ziemi, nie zapom inają.
wybory do nowego Sejmu, . Jeżeli
Od posła Dąbskiego serdeczne po
.drzewo na odbudowę już otrzymali;**
zdrowienia. A jed najcież n am .ta m
cie, to sprzedać ani spalić go Wam prenumeratorów, bo każdy Wasz do
nie wolno i to pod surową karą.
lar, to 170 marek u na a, tak że 100
P. Kowalski, po w. Puławski.’ P o  Waszych prenum eratorów po 1 'dola
danie
przesłaliśm y do
Konsulatu rze równa się 200 naszym po 80
Polskiego w Berlinie.
marek, a u nas jednak o 80 marek
P- _il'. Marcinlsk iv StarympolH-. Zn.acznie trudniej niż u Was o jed ne
•W liście nie jest powiedziane, ' c^y go dolara.
to byk) całkiem prywatna parcelacja,
P. Buchliński w KrzepiGRGh. Sskodokonana przez p, Kobśerzyckiego da i c nicpodaliście odraził w liścia
bez pomocy Banku W łościańskiego, do Redakcji, z jakiej poczty, jakiego
czy
też
w parcelacji
Staropola dnia, oraz dokąd paczka ta została
brał udział rosyjski Bank
W łoś wysłana, a bylibyśmy Hat ten dorę
ciański.
Je żsl! rzecz tę przepro
czyli
zaraz
Ministerstwu
Pocswadzał Bank Włościański, to .należy ty które nakazałoby natychm iast do
zw rócić się do Urzędu, który zajm u chodzenie w tej sprawie. Niedawno
je się sprawami Banku W łościańskie na Warszawskie! Poczcie aresztowa
go i m ieści się w Warszawie ul. Kre no kilku urzędników co wykradali
dytowa i'& 9. Najlepiej jednak przy dolary z amerykańskich listów.
jechać osobiście
z
dokum entam i
w ręku.
i
ulicy Czystej .¥j 6. Napiszcie więc
list do nich, a oni dadzą Wam
wszelkie wyjaśnienia i ’ wiadom ości,
jakich tylko będziecie potrzebowali.

P. Zygmunt Jasiński w JanowicK or e sp o n d e n c j ę
wydrukowaliśmy,
lecz jesteśmy rzeczywiście bezsilni
w walce z nadużyciam i urzędników,
% gdyż niestety rząd okazuje zbyt m a 
ło energji w tej sprawie. Zawsze
przew ażnie znajdzie się jakieś wytlom oozem e dla takiego pana. Uwa
P. Władysław Ką&zewjHi z Helfir
żamy, że jedynym lekarstwem na
te' wszystkie bolączki bodzie jak- nawa. Drzewo wydaja S iK ia odbu
iiaiszyfoszo uchwalenie
Konstytucji dowę z l<jsu w stanie ora^gfym —
i rozwiązania tego Sejm u. W obec fal; głosi artykuł 2-gL rozporządzenia,
nym Sejmie zbyt dużo posłów trzy wydanego przez p- Ministra Robót
ma stronę obszarników i szlachty Pubiicznyąh. R ozporządzenie to zas
o r a z broni ich interesów.
Uważamy, tało wydrukowane w A"> 9 „Gazety
ża przy następnych wyborach ludzis Ludowej". Z tego wynika, że pniaki
ka zm ądrzeją i na zdrajców sprawy i gałęz e powinny pozostać w lesie.
ludowej głosów już nie dadzą. Jest
P. P. Jan Staroń i Józef Kapica.
więc nadzieja, że w przyszłym S e j Jest. to długa i przewlekła sprawa.
mie znajdzie się większość posłów, N ależałoby ją skierować ' do Sądu
szczerze ludowych, m ożna więc b ę  Okręgowego, ale bez adwokata rady
dzie stworzyć rząd prawdziwie ludo sobie nie dacie. Najgorsze jest to,
wy, który w żelazne ręce weźmie że s::wagi<sr i siostra nie żyją, a są
władzę i ukróci niesłychaną samowolę po nich m ałoletnie dzieci. B ędzie więc
i nadużycia niektórych urzędników.
sąd w obawie, by nie skrzywdzić
p. jan Gsań w Stijporkowię
Pi m ałoletnich, gdyż tylko
jedynymi,
saliśm y z n a s te j strony do „K urjera którzy mogliby oświadczyć, że grunt
L w ow skiego*, by Wam k o n ie c zn ie stanowi w łasność ojca, byliby szwa-,
w y słali numer okazow y.
gier i siostra, Z góry więc musicie
p. Jan Płokarz w Rawło. W ierszy być przygotowani, że będzie to spra
ki otrzymaliśmy. Za pam ięć serdecz wa bardzo ciężTfa.
nie dziękujemy.
P. 8. Krzyżak — Wójclkowa w
p. lózof Franczak w Kostrzewi- Hostynno;n. Wierszyk otrzymaliśmy,
cach. W szelkich sil dołożymy, by śłićznie dziękujemy.
do Was w m ożliw ie krótkim czasie
P. Franciszek Wasilewski w Wyprzybyć. Prosimy nam wierzyć, że
pychottia Starym. FolwArki, o która
posłowie nasi m uszą pilnować Sejmu,
zapytujecie, parcelują się we W schod
bo tu si<? uchw alają ustawy wielkiej
niej Galicji. Parcelacją zajm uje się
wagi. n :e m aaą więc w yjeżdżać na
Towarzystwo Agrorno-Osadhi cz'e, Mdzbyt cs?«ste wiece, a pieniędzy na
re ma swoje Biuro w Krakowie przy
wysyłanźe płatnych mówców jak to
robią ze Zwkzkii- Ludowo-Narodowe
go — nie marny Musicie więc trwać
tymczasem sami na stanowisku. Pa
Z M I Ę K C Z
u s y w n
m iętajcie, źe im większe przeszkody i
trudności, tym człowiek powinien się
zdobyć na większą wytrwałość i za
U. f2fóiili?j(
pał dsł walki. Cześć*"
p, i. Mądzik w Bartoszowinaoh.
KAMIENIE SCHODZĄ BEZ BÓLU,
r ATAKI W ZUPEŁNOŚCI USTAJĄ.
Podobne ujadania na naszych pos
(początkowe). ^Ból w bokach
dołku oodsercowym .(gdzie schodzą się żebra), Pobolewa
łów ludowych nie są dla nar, nowiną,„
_
nia w wątrobie. Skłonność do obstrukcji. Ury-na ciemna 1 mętna lxib
bezbarwna jak
Od tego ks. Błaszczyk wydaje, ową woda. Język obłożony.
Gorycz i kwas w ustach.
Odbijanie gazami.
Wzdęcia i burczenie w kiszkach.
„O jczyznę”, by właśnie róógł w niej
Lole i zawroty głowy. n K i n ń r ^ r
(podczas ataków). W dołku i wątrobie silny ból, który się rozchodzi
skuteczniej
naszych
przywódców oilne podenerwowanie. , w M J C l » V cy , ku stronie tylnej — w pasie — krzyżu i sięga aż pod łopatki, wedeola
zwalczać.
Istnieje stare "łacińskie crzucna, rozsadzanie żeber 1 parcie na kiszkę stolcową. Brak tchu oraz ból w piecach i klatce piersiowej (na
przysłowie, które głosi: „Oczerniaj,
przestrzał). Niekiedy wymioty żółcią, ^dreszcze, zimne poty, żółtaczka.
oczerniaj, a zawsze coś z tego na
oczernianym zostanie.0 Tej to więc Bliższych -informacji udziela: Aptekarz-ffzjOlog H . N IEM O JEW -SK T , N ow y S w in t 16, m . 27.
przewrotnej zasady trzym ają się wro
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| Zakład Ubezpieczeń Państwowych g
n a rok 1920, p odn iósł
wypłaty pogorzelowe o
S dwa razy więcej niż,
przed wojną, aby pogo| rzelcy przy obecnej dro
żyźnie mogli za otrzym anę pieniądze odbudo
wa<^ się. Składka ognioI w a przeto w tejże po
większonej skali musi
| być płacona przez gospodarzy. Każdy z płatników otrzym uje
| kwit. Składka musi być płacowa bez zwłoki, od płatników
1 zaś opieszałych pobrana będzie z grzywną i pod przymusem,
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w W arszaw ie, Tam ka M 1, A ire s dla C’ep8SZ „STOBOL",
TELEFONY: Dyrektora: 273-4G.

Biuro: 266-01.

Każdy ludowiec, każdy chłop, knżdy kto sprawie ludowej
sprzyja powinien ‘czytać pisma służące sprawie ludowej.
Jedynern codzier.nem pismem, które od początku służy sprawie
ludowej, jest

redagowany jest obecnie przez posta
J a n a D ą b s k ic g o .
drukuje artykuły najwybitniejszych po
lityków, uczonych i pisarzy,
przynosi najobfitsze i najświeższe wia
domości ze Sejm u w W arszawie.
„ K u r jje r L w o w s k i* 8 ma swoich korespondentów w Warszawie
i we wszystkich ważniejszych m iejscow ościach w Polsce
i za granicą, którzy przysyłają stam tąd najnowsze i n aj
ciekawsze wiadomości.
„ K u r j e r L w o w s k i ” porusza wszystkie sprawy, które lud ob
chodzą, piętnuje nadużycia, gorliwie zajm uje się sprawą
nauczycielstwa, i wszystkich tych, którym należy się opieka.

Lwowski**

Prenum eratę .na

O d dział sprzedaży: 273-38

Dostarcza tylko d li kółek rolniczych i Stowarz Roln.-Handl. narzę
rolnicze, żelazo, gw oździe, nasiona, nawozy pom ocncze, arty
kuły budow lane, wyroby powroźnicze, materyaiy łokciowe oraz wszystko, co
wchodzi w zakres gospodarstwa i potrzeb rolników.
Załatwia wszelkie zlcccnia handiowo-komisowe przemysłowców i rol
ników w zakresie artykułów przemysłu i rolnictwa.
Skupia i organizuje handlowo wytwórczość rolników w poszczególnych
działach produkcyi.
W spółdziała w organizowaniu stowarzyszeń handlowych wytworów
i wyszukuje dla nich rynki zbytu.
Pomaga w uruchomianiu i prowadzeniu stowarzyszeń rolniczo-hano
dlowych.
d z i a , maszyny

„ K a ir je r L w o w s k i " i po numery
pisze się pod adresem:

okazowe

Admimlstracja „Korjsra Lwowskiego*1 Lwów, Ohorążozyzny 26,
Artykuły i korespondencje posyła się pod adresem

Rodakcja „Kuriera Lwowskiego" Lwów, Ossolińskich 15.
Zgłaszającym się po numery okazowe
,K u rje r“ przez parę dni bezpłatnie.

posyłać będzie się

PRENUMERATA: m iesięcznie z przesyłką w Polsce 15.— k o r n o
łub m a r e k , w innych państwach 17.50 k o r o n łub r a a r e k . 2a
zm ianę adresu dopłaca się 60 ( h a l ) fe n .
C e n a p o je d y n c ze go ] num eru n a c a ły m o b sz a rz e P o ls k i 6 0 ( Ii . ) f e n .

CENA CGtOSZEŃ; Za wiersz aonpąreiowy lub jego miejsca: w tekśoie oraz przed tekstya Mk. 10.— , zwyczajna Mk. 4 — Kolumna ogłoszeniowa za tekstem 4 szpalty.
R e d a k to rz y : H e n r y k W y r z y k o w s k i i i l r . W ł o d z i m i e r a J l a m p o l s k ! .
Druk W. Piekarniaka Warszawa, Ordynacka 3.

W y d a w c a : Ludowa Towarzystwo Wydawnicza.
Tel. 44-'9.

