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Pragniemy poruszyć jedną ze spraw wania wniosków, zawieszenia uchwał, ka
społecznej doniosłości w naszem ży rania dyscyplinarnego i t. d. jest poucza
ciu wewnętrznem: sprawę samorządu po ny przez ministerstwo w ten sposób,
wiatowego.
ażeby górowała wola ministerstwa w sa
Sejm niestety dotychczas sprawą tą morządzie całkowicie, a wystarcza, by
wcale się nie zainteresował. Źe zaś obec dopuścił jakąś niemiłą ministerstwu dy
nemu ministerstwu spraw wewnętrznych, skusję na sejmiku, ażeby ctzymał napom
któremu podlegają sejmiki powiatowe, zu nienie z góry; jeżeli zaś żyje w zgodzie
pełnie nie zależy na samorządzie ludno z sejmikiem i uwzględnia jego życzenia,
ści, 'ale przeciwnie na podboju jej' przez natychmiast zostaje zawieszony łub usu
naszą ułomną i niedojrzałą, lecz zachłąn-. nięty dla braku „kwalifikacji11. Bo jedy
ną naogół biurokrację, tedy sprawa samo ną kwalifikacją dla starosty jest lekcewa
rządu w Polsce przeżywa w tej chwili naj żenie samorządu, z tą kwalifikacją może
być starostą, a nawet wojewodą, każdy
cięższe przesilenie.
Dotychczas więc obowiązują s'amo- i nieuk albo i łapownik. Nad tym zaś gma
rząd ustawy w każdym zaborze . różne, chem istnieje jeszcze dach w postaci sek
drobna łatanina zaś na nich nie zdejmuje cji „samorządowej" ministerstwa z bardzo
z nich piętna jego obcych twórców. dobrze wyuczonym studentem petersbur
W Kongresówce istnieją sejmiki, powiato skim na czele. Ta sekcja według „widzi
we na'podstawie wprawdzie demokraty*, mi 5ię“, trudno uchwytnego, zaleca sej
cznej względnie ordynacji wyborczej rzą mikom rozmaite uchwały. Sejmik uchwa
du tymczasowego,
ale z
prawami la budowę szpitala, wyznacza na nią fun
i zależnością ustaloną zgodnie z poprzed dusz, przystępuje do budowy, w pół roku
nią ordynacją okupacyjną. W Galicji ra zaś po uchwale wraca z ministerstwa bud
dy powiatowe dotychczas oparte są na żet sejmiku „poprawiony11 z wykreśloną
ustawach
austriackich:
tu
prawa pozycją szpitalną. Sekundują zresztą mi
są nieco szersze, niż w Kongresówce, nisterstwu spraw wewnętrznych i inne
ale system wyborczy jest tak niezgodny ministerstwa. Każde zakłada swoje biura
z dzisiejszemi pojęciami, że rady i wy i urzędy w powiatach: aprowizacji, odbudziały tam nie posiadają u ludności żadnej dowF»vdróg, zdrowia, pracy, szkolne etc.,
powagi. W zaborze pruskim wresz a minfsterstwo- spraw wewnętrznych stale
cie uchylono sejmiki dawniejsze, a w bra wyjaśnia sejmikom, że nie mają prawa ro
ku nowej ustawy funkcjonują wydziały, bić czegoś, już objętego przez urzędni
ków państwowych.
nie oparte na wyborach.
W końcu samorząd nie może się ru
W ydawałoby się. że stan taki może
być tylko krótkotrwale tymczasowym. szyć. Strona dochodowa jego budżetu
Niestety. — z górą półtora roku samo jest określona przez dekret, strona w y
rząd nasz próżno czeka uregulowania pra datkowa przez okólniki i poprawki sekcji
wodawczego. Tak, jak gdyby minister samorządowej oraz ustawy policyjne, dro
stwu spraw wewnętrznych specjalnie za gowe etc. Sejmik zbiera się po to. żeby
leżało na pogrzebaniu w Polsce samorzą uchwalić to. co uchwalić musi. żeby na
du na wieczne czasy. Bo rzecz jasna, że kazać podatki nakazane przez rząd i prze
ludności taki, jaki jest. zadowolić nie mo znaczyć je na wydatki, jakie im rząd prze
że, a o zorganizowaniu jego w formie sta znaczył. Ludność z początku nie rozu
miała tego i o rozmaite nidorzeczłej nikt nie myśli.
Obok nieuregulowania sprawy samo ności oskarżała swoich radnych, którzy
rządu daje się zauważyć specjalne jego mieli swoim mandatem zasłaniać rząd.
prześladowanie.
Starosta
powiatowy, Dziś ludność zaczyna się orientować, że
któremu powierzono Względem sejmiku samorząd dzisiejszy jest obłudną dekora
wszystkie możliwe fujikcje: przewodnicze cją, „szopką" i zaczyna mówić, że szkoda
nia na sejmiku, przewodniczenia w w y na to pieniędzy 'ludu.
Sejmiki c h c ą robić, ale im nie wolno.
dziale, mianowania urzędników, opraco
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Czy się spodziewał kto w Polsce takiego
kierunku spraw wewnętrznych, by w chwi
li największych potrzeb odbudowy i roz- *
winięcia kraju nie wolno było w tern czyn
nikowi społecznemu wziąść udziału? To
też rządowe biura odbudowy np. nie dają
nic robić samorządowi, a ludność w pa
sach wojennych od lat mieszka w bara
kach i mrze na tyfus. Z powodu tego ty
fusu nad państwem chcą obcy roztoczyć
„opiekę", a my odpowiadamy na to utwo
rzeniem- jeszcze jednego ministerstwa i je
dnego urzędu, które znów z posad wyrzu
cają działalność rozpoczętą przez samo
rząd w sprawie opieki nad czystością, szpi
talnictwem i t. d. Tyfusowi w to graj. Coś
podobnego dzieje się w dziedzinie oświa
ty. Zrzeszenie nauczycielstwa stwierdzi
ło, że 1200 szkół nie ma nauczycieli
i że poziom nauczycieli zatrważająco się
obniża. A przecież zdawało -się, że oświa
ta w Polsce wolnej będzie się rozwijała
w tempie pośpiesznem. Cóż kiedy lud
ność i tu odsunięto od głosu i współpracy,
powierzając tę czułą stronę życia narodo
wego przygodnym urzędnikom? O dro
gach też niewiele się da powiedzieć
i z chwilą zamianowania inżynierów dro
gowych niema mowy o budowie dróg,
a szos się nawet nie naprawia i rozsypują
się cne w gruzy. Aprowizacja jest tere
nem stosunków najopłakańszych: gwałt
nad ludnością w sprawie kontyngentu nie
powiększa wydajności kraju, lecz ceny na
produkty i liczbę głodnych.
Lud nasz wziął się rączo do pracy
w samorządzie. Ale odsunięto go i zastą
piono mianowańcem z Warszawy bez do
świadczenia i bez zainteresowania spra
wą. Machina powstaje stąd ciężka i nie
udolna. a kraj szybko stacza się po pochy
łości. Właściwie nasza administracja we
wnętrzna jest dalszym ciągiem okupacji
i na niej wzoruje swoje metody. To też
kto chce kraj ratować, powinien, wołać,
by obok reformy rolnej nastąpiła rady
kalna reforma administracyjna, któraby. na
szerokim udziale ludności oparła polskie
budownictwo wewnętrzne. Sejm powinien
zrozumieć, że tak długo bezskutecznie bę
dzie zmieniał rządy prawicowe, centrowe
i lewicowe, rządy większości i fachowe.
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nie stworzy administracji oparte) na sai\oifflldzie, na współpracy ludności i odpo
wiedzialności urzędników miejscowych.
JLudność zaś powinna nie zniechęcać się
do samorządu, lecz żądać dlań szerszej
kompetencji i dobrej organizacji.

tfs tawodawcżegtf, forują^ cZęsto&roS świa 1stowcom‘\Zapomnieli, że stronnictwo lu
dowe „Piast" zostało w dniu 15 lutego r.‘
domie drogę do wzmagania się reakcji,
b. rozwiązane i że w dniu tym powstało
że przez nieumiejętną gospodarkę dopro
nowe, jednolite na całą Polskę — Polskie
wadził #do silnego powikłania stosunków
Stronnictwo Ludowe, liczące w Sejmie
ekonomicznych kraju, — poleca Klubowi
86 iposłów.. Jest więc stronnictwem wielJ
P. S. L. stanowczo dążyć do utworzennin
kim i potężnym1, a że cieszy się wielkim
rządu opartego o większość centrowczaufaniem ludu wiejskiego, o tym świad
lewicową, który będzie w stanie przepro
W . W.
czą najwymowniej uchwały wiecowe,
wadzić pokój, ugruntować znaczenie Pol
wyrażające tym 86 posłom pełne zaufa
ski zagranica, przeprowadzić reformy de
mokratyczne i uzdrowić stosunki gospo nie, oraz ogromna poczytność, jaką coraz
bardziej zjednywa sobie na wsi „Gazeta
darcze w kraju.
Nie ma więc Polskie Stronni
7)
Zarząd P. S. L. stwierdza, że w yLudowa".

ctwo Ludowe najmniejszej potrzeby oba
tyczną dla dalszej działalności Klubu P. S.
wiać się żadnych zgryźliwych wycieczek
L. w interesie ludu i państwa powinno
iP " '^
p. Samojcy. Chodzi tylko o to, że gdy
być:
;
W ubiegłym tygodniu d. 2 i 3 czerwca
sprowadza się. lud wiejski do W arszawy,
a)
dążenie
do
zawarcia
pokoju;
odbyły się dwudniowe obrady Zarządu
to nie po to, by podjudzać przeciw innym
b) przeprowadzenie w Sejmie przed
Głównego Polskiego Stronnictwa Ludo
ludowcom
i osłabiać przeto jednolity front
ferjami
letniemi
ustaw
o
wykonaniu
re
wego (P. S. L.) Na obrady przybyło 24
ludowy,
a
po to, by zamanifesto's$ić siłe
formy
rolnej
i
natychmiastowe
wprowa
członków Zarządu Głównego. Obecni
i spoistość świadomego ludu wiejskiego.
byli: Redaktor „Kuriera Lwowskiego*1 dzenie ich w życie w myśl zasad z 10 lipTego niestety p. Sanoica nie jest w stanie
Dr. Jampolski ze Lwowa, Sroka ze ca 1919 r.
docenić,
zapominając, jeszcze i o tern, że
c)
Uchwalenie
w
najkrótszym
czasie
Wschodniej Małopolski, Rychelt z Tarno
nieuświadomione i niewyrobione politycz
demokratycznej
konstytucji,
brzeskiego, Dr. Ruppertowa, Szuścik ze nawskroś
nie rzesze ludu wiejskiego snadnie mogą
Śląska, Jędrusik z Miechowskiego. Bo gwarantującej iednoizbowość Sejmu i roz
sobie
sprzykrzyć ciągle swary ludowców
pisanie
nowych
wyborów.
gusławski (Jan Młot), Walcar i redaktor
między
sobą i wpaść, zwłaszcza teraz
d)
Oparcie
ustroju
wewnętrznego
W yrzykow ski z Warszawy. Z posłów
przed nowemi wyborami, w ręce prze'
państwa na najszerzej pojętym samorzą
brali udział: prezes Witos, wiceminister
biegłej i mądrej, a czyhającej na nie reak
Jan Dąbski. Rataj, Przybycień, Raczkow dzie.
cji. to jest równych zakapturzonych pań
e)
Przywrócenie
w
rolnictwie
sto
ski, Bryl, Kowalczuk, Erdman, Jan Dęb
skich sługusów.
ski, Wasilewski, Fijałkowski, Ostachow:- sunków normalnych przez wprowadzenie
Na wiecu tym przyjęto rezolucje, do
wolnego handlu przy ułatwieniu aprowi
ski, Karliikowski. Kielak i Bobek. Podczas
się natychmiastowego uch w a zacji
armji
i
miasta
oraz
rychła
odbudowa
magając
dwudniowych, bardzo
wyczerpujących
lenia konstytucji, wprowadzenia reformy
rozpraw, poddano bardzo ostrej krytyce zniszczonych gospodarstw.
rolnej i wolnego handlu. Została w ybra
Ostatnia rezolucja wyraża votum
całą działalność obecnego rządu. Cały
na delegacja, która miała uchwały te
•
fności
d!n
działalności
Klubu
P.
S.
L.
na
szereg mówców, między innemi redaktor
wręczyć Marszałkowi Sejmu,
dokąd
terenie sejmowym.
. ,
■• > r
W yrzykowski i poseł Kowalczuk żądali
wszyscy uczestnicy udali się pochodem.
wycofania ministrów — ludowców z obe
Liczba uczestników wiecu sięgała 2 ty
cnego rządu, ponieważ rzad ten zupełnie
sięcy.
nie spełnił pokładanych w nim nadziei.
u
H. W .
W końcu przyjęto następujące rezolucje:
1) Zarząd P. S. L. wyraża podziw
i uznanie dla bohaterskiej armji i iej Na
czelnego W odza za pełne poświęcenia
W ubiegłą niedzielę odbył się w W a r
czyny orężne, utrwalające byt i potęgę
szawie wiec ludowy, zwołany przez
państwa.
Stronnictwo „W yzwolenia", to jest przez
W rezolucji drugiej zarząd przesyła
tych 23 posłów, co się oderwali od wspól
pozdrowienia i uznanie, i solidaryzuje się
nego klubu ludowego. Prócz tego w wie
z ludnością walczącą na terenach plebis
Dziedzic Bonifacy jest bardzo zanie
cu tym wzięły udział jeszcze 2 partje In pokojony wnioskiem ludowców ze wspól
cytowych o prawa polskie.
3) Zarząd P. S. L. stwierdza, że woj dowe z Galicji: tak zwani „Stapińszczynego klubu P. S. L„ żądającym natychcy“, liczący w Sejmie 11 posłów i grupa
na na wschodzie została narodowi polskie
miastoweso wykonania uchwały o refor
ks. Okonia, składająca się z 2 posłów.
mu narzucona, że naród polski nie dąży
mie rolnej i wywłaszczenia folwarków
do żadnych zaborów i gotów jest w każ Polskie Stronnictwo Ludowe, to jest to,
pod parcelacje.
dej chwili do zawarcia pokoju na podsta co ma w Sejmie 86 posłów, nie zostało na
Mój drogi! W ubiegłą niedzielę od
wie dezaneksji ze strony Rosji obszarów
ten wiec zaproszone, dlatego też udziału
było się nareszcie wesele hrabianki Te
należących do Rzeczypospolitej przed
w nim nie brało. Pomimo to przybyło
resy. Mówię nareszcie, bo — jak ci wia
rozbiorem ' 1772 i pozostawienie ludom,
na ten wiec bardzo wielu czlonkfw
domo — hrabianka kaprysiła przez kil
wyzwolonym naszym orężem z pod jarz i przyjaciół P. S. L. oraz czytelników
ma rosyjskiego możności swobodnego za „Gazety Ludowej11. Redakcja nasza ni ka lat, przebierała kawalerami jak na
decydowania o swoim losie.
kogo od przyjazdu na ten wiec nie odma jarmarku, aż nareszcie stanęła w obliczu
4) P. S. L. domaga się dopuszczenia
wiała, gdyż uważa, że tam, gdzie rozcho staropanieństwa fl musiała się zdecydo
delegatów polskich na konferencję w Spaa
dzi się interes ludu, to jest o prędkie w y  wać na barona Moritza, który ponoć ma
w sobie krew palestyńską, co zresztą
oraz przyznania Polsce odszkodowań, od konanie reformy rolnej, uchwalenie kon
powiadających ogromowi strat wojennych
stytucji i wolnego handlu oraz zaprowa jest rzeczą pryw atną'i nikogo nie obcho
dzi. Hrabianka dostała w posagu wspa
spowodowanych przez niemców na ob dzenie rządów naprawdę ludowych —
szarze Polski.
każdy wysiłek, do tego zmierzający, jest niały majątek ziemski, bo stary hrabia
przerażony reformą rolną zapisuje teraz
5) P. S. L. domaga się ścisłego w y dobry. Trzeba też przyznać, że posłowie
chętnie maljątki swym krewnym, bo —
z „Wyzwolenia11, jak Woźnicki, Smoła
konania przepisów traktatu wersalskiego,
jak
ci wiadomo — ludowcy prą do tego,
i
Tabor
w
swoich
przemówieniach
zu
normujących stosunek Gdańska do Polski.
pełnie na ludowców z P. S. L. nie napa aby jeden właściciel posiadał tylko jeden
6) Zarząd P. S. L. uznając pracę mi
folwark. W ten sposób znowu jeden
dali, rozumiejąc to dobrze, że przy takich
nistrów z ramienia Klubu P. S. L. na po
majątek
ocalony od parcelacji między
wystąpieniach
należy
zachować
jednolity
wierzonych im stanowiskach, stwierdza,
iż rząd obecny jako całość nie ujawnił do front przeciw czyhającym na sprawę lu chłopów, którzy sobie już ostrzyli na nie
dową endeckim pankom. Jednak nie go zęby i słali nawet deputacie do Sejmu,
statecznej energji w realizowaniu postu
utrzymał się na tej drodze ani p. Sanojca,
aby przystąpiono jak najprędzej <do par
latów .polityki ludowej, że przez brak w y
rpartji „Stapińszczyków", ani niestety ks. celacji. Mogą się teraz obejść samym
tycznej w administrowaniu krajem dopro
smakiem!
Okoń, którzy nie mogli sobie odmówić
wadził do tego, iż biurokracja w swej
większości podkopuje w szerokich ma przyjemności — zwłaszcza p. Sanojca —
Co do reformy rolnej zaszedł znów
kilkakrotnych wycieczek przeciw „pia- wypadek niepokojący. Ludowcy zgłosili
sach powagę rządu polskiego i Sejmu

Obrady Zarządu Głów
nego P. S. L.
i

W ie c „W yzwolenia
w Warszawie.

Co m ów i nasza arysto
kracja między sobą.

GAZETA

KUDOWA’

na ostatniem posiedzeniu Sejmu wniosek
dzinnej i wytrwałem przywiązaniem do
Nieprzyjaciele reformy rolnej nienagły, aby -przystąpić natychmiast do języka ojczystego umożliwiliście.
że
omieszkali wystąpić natychmiast z pro
uchwalenia ustawy o przymusowem w y Polska odzyskała wolny dos-tęp do mo testem.
właszczeniu majątków na cele parcelarza w chwili, gdy dla Narodu Polskiego
Pos. Zamorski (endek) wypowiedział
cyjne. Wniosek uzasadniaj poseł Witos,
wybiła godzina wolności.
się imieniem swego stronnictwa przeciw
ale doskonale mu odpowiedział poseł Za
Stójcie -nadal na straży polskiego
nagłości uzasadniając, że ustawa podo
morski ze Związku narodowo-ludowego,
ducha i polskiej myśli. Opatrzność
bna zwiększy tylko ilość ziemi odłogiem
że ta rzecz jest obecnie nie na czasie, bo wtłoczyła naród1 nasz między dwa in
leżącej, a przyśpieszy ruinę gospodarczą
obniży, kulturę rolną i w kraju będzie ne narody — które nie znając potrze
Polski i wygłodzenie kraju. Na sali po:mniej chleba. Jakkolwiek pożarłem się
by prawdziwej wolności dla_ siebie —
wstaje wrzawa trwająca do końca prze
niedawno z endekami, bo mi się w yda przez półtora wieku w bezsumiennv
mówienia p. Zamorskiego. Nagłość wnio
wali do niedawna zbyt radykalnymi je
sposób pastwiły się nad nami. Dziś
sku w głosowaniu przyjęto. Tylko cały
dnak teraz nabrałem: przekonania, że to Polska myśl, która na Wschodzie aż po Związek Ludowo-Narodowy oraz kilku
nasi ludzie i można im ufać zupełnie. Po Dniepr niesie hasło wolności, i na Zacho posłów z Narodowego Zjednoczenia Lu
seł Zamorski mówił tak, że żaden z nas
dzie długo jeszcze . będzie musiała stać
dowego i ks. arcybiskup ormiański Teoszlachciców lepiejby tego nie powiedział.
na straży wolności naszej. Bądźcie dla dorowicz głosowali przeciw. Na tem
Z tego widzę, że radykalizm endeków,
Narodu polskiego i nadal jej kresowymi
posiedzenie zamknięto.
czyli narodowo-ludowych, jest tylko uda rycerzami.
ny; muszą oni czasem coś ostrzejszego
W chodząc do stronnictw krzewcie
na szlachtę powiedzieć, bo inaczej straci
w nich myśl, że tylko to stronnictwo się
liby zaufanie ludiu, zwłaszcza na wsi. Nie
ostoi, tylko to uzyska na dalszą metę po
L I S T Y . ? ....... .
trzeba im zatem brać tego za złe, niech słuch narodu, które będzie najpożytecz
sobie czasem i naużywają na szlachcie,
niejsze — nie dla swych zwolenników,
\
Z AMERYKI.
byle wr Sejmie nas popierali i za naszy
nie dla jednego tylko stanu, ale dla ca
mi: interesami głosowali — tak jak to by 
łego narodu dla całej Ojczyzny".
Od naszych braci chłopów polskich,
ło na ostatniem posiedzeniu. Ty najle
,któr-przed wojiśą za kawałkiem
Następnie przystąpiono do rozprawy
piej wiesz o tem, jak to chłopi mile słu
chlobji . ^emigrowali, otrzymujemy
nad' ustawą o ustroju władz szkolnych,
chają wszelkiego „ujadania*1 na szlachtę,
Ą
,
przy której po wyczerpującej dyskusji Mi następujący:
więc niech sofcie i „narodowo-ludowi"
nister Oświaty p. Łopuszański — zw ró
Szanowna Redakcjo!
czasemi coś powiedzą, ale jak przyjdzie
cił ponownie uwagę Sejmu na przedłoże
do decydowania, to oni z nami zawsze
My niżej podpisani chłopi polscy1,
nie rządowe, starające się w pierwszej
pójdą.
obecnie robotnicy w Stanach Zjednoczo
linji zaradzić brakowi szkół niższych.
nych Północnej Ameryki, w mieście PasNiestety nie pomogły wywody p; Za Projekt rządowy dąży do tego, bv
saic
N. 7 — pragnąc (przyjść z pomocą
morskiego, wniosek ludowców pnzeszed! . wszystkie dzieci mogły korzystać ze
prasie ludowej w Polsce, świadomi je.i
w Sejmie większością głosów i ustawa
szkody, a żadne dziecko nie miało więcej
znaczenia — posyłamy dziś, niewiele
o wywłaszczeniu przymusowem będzie jak 2 wiorsty do niej.
wprawdzie — ale ochotnie i z serca, ze
omawiana na najbliższem posiedzeniu Ko
Następnie iprzyszło do żywej dyskusji'
brane między sobą szesnaście dolarów,
misji rolnej. Zanosi się więc — jak wi w sprawie dzwonnicy i soboru rsa placu
jużto jako prenumeratę za „Gazetę Ludodzisz — na wielką ofenzywę ludowcową
Saskim w Warszawie. Ośmiu mówców
, w'i“ dla naszych krewnych i przyjaciół
w sprawie rolnej i trzeba skupić wszyst
przemawiało za i przeciw zburzeniu
w Polsce — jisito jako ofiarę na fundusz
kie siły, aby ten atak odeprzeć. Trzeba
świątyni.
prasowy.
s
na wieś posłać trochę pieniędzy, kupić
Pcs. Hryck(ewlcz przedstawia koszta
Wszystkich
zaś Braci - chłopów
tego lub owego kmiotka, aby za nami
w Polsce prosimy przez łamy tego pisma.,
gardłował (apetytów nie braknie) i nale zburzenia, wynoszące według obliczenia
60 milionów marek (akurat pieć razy ty
Bracia serdeczni! — nie dawajcie się ba
ży się potem odwoływać na to, że i chło
le, ile wynosi roczny dochód z podatków
łamucić różnym pańskim, księżym’, lub
pi, co do reformy rolnej nie są jednolici,
rolnych). Ponadto odbywały się w sobo socjalistyczno-bolszewickim gazetom —.
bo część chłopów o niej ani słyszeć nie
rze w ostatnich czasach uroczystości na ale trzymajcie się swoich chłopskich ga
chce. Chłopi narodowo-ludowi mogą nam
rodowe. Świątynię należałoby przebu
zet, nie pozwalajcie się prowadzić ną pąw tem oddać ogromne usługi, więc trzeba
dować i zamienić na kościół garnizono sku nikomu — walczcie o chłopskie
koło nich pochodzić.
wy.
prąw a!
Najlepszym środkiem na osłabienie
Pos.
ks.
Chrzanowski
przemawia
za
Niech żyje wolna Rzeczpospolita
siły chłopskiej jest judzić chłopów bo
zburzeniem soboru będącego symbolem
Polska. Niech żyje Naczelnik jej Józef Pił
gatszych przeciw biedniejszym. Boga
władztwa rosyjskiego w Polsce. Tego
sudski !
tszym tłumaczyć, że tylko im się właści
samego
zdania jest poseł Anusz (ludo
Niech Ż3^je Polskie Stronnictwo Lu
wie ziemia należy, — a u biedniejszych
wiec) i pos. Hausner (socjalista).
dowe! Niech się świeci idea jego!
budzić zawiść, że im ziemię z przed no
Zarzuty tych mówców odiparł Minister
Niech żyje i zwycięża prawda! —
sa sprzątają ci. co mają pieniądze. Jak
robót
publ. p. Kędzior, wiceminister W y  Precz kłamstwem, niewolą i obłudą...
się tej sztuki użyje, to chłopi będą się
Z bratnim serdecznym pozdrowieniem:
źreć o skórę na niedźwiedziu, a ziemia znań rełigijn. i Oświecenia publicznego
Dembiński
oraz sprawozdawca pos.
Jan Bródka, Józef Gaslorowski, Leonard
pozostanie w naszym ręku. Te rady
naturalnie tylko dla ciebie — ściśle po Jiryckiewicz, poczem przystąpiono do Gąsiorowski, Jakób Moskal, St. Wiech*
głosowania, w którem jednomyślnie przy nlcki, Andrzej Kiełb. Tom, Bartoszek,
ufnie.
jęto wniosek komisji o zburzenie dzwon J. Krsśka, M. Zachamski, J. Orga, W.
' *
Całuje Ciebie
nicy, w sprawie zaś soboru 72 posłów
Marnot, J . Tabor, W ł. Kiemplńskl, J. W ilk,
Twój Benlo.
głosowało za zburzeniem', a 124 posłów
Jan Redzio, W . Mislatiowlez, J. Żak, W .
;^r«rln■
■
■
■
II III ■■ u przeciw, wobec czego uchwalono odro Rembesz, S t Tokarz. .{. Cacaj, J. N/eczenie ostatecznej decyzji. W ynik głoso radka, J. Bis, K. Krawczyk, A. Kocha
wania w yw ołał w Sejmie wielką wrza nowicz, J. Sudoł. J. Wdowiak, K. Koda,
wę, ożywione wykrzyki i docinki z obu
J. Kołodziej, W . Durachla, J. Pałko —
stron.
chłopi-ludowcy z powiatów małopol
Obydwa posiedzenia w ubiegłym
Na następnym posiedzeniu w dniu skich: Tarnobrzeskiego, Niskiego, Koibittygodniu były dość żywe. Zwłaszcza
szowskiego, Łańcuckiego, jasielskiego.
4 czerwca po załatwieniu całego szeregu
gorącą walkę w yw ołał wniosek posła
Od Redakcji, Niechże nasi braclamniej ważnych spraw, został zgłoszony
Witosa o wywłaszczeniu.
przez Klub Polskiego Stronnictwa Ludo chłopi t byłego zaboru rosyjskiego bio^
Na posiedzeniu w dniu 1 czerwcca
wego wniosek nagły, domagający się rą przykład z tego głębokiego poczucia
wydania ustawy w sprawie wywłaszcze solidarności ludowej, jaką okazują nas*
powita? "Marszałek świeżo na Pomorzu
wybranych 20 posłów serdeczną prze nia i przymusowego wykupu ziemi na ludowcv t Ameryki. Szesnaście dolarów,
to
duży pieniądz, równa się-buskę
parcelację w myśl uchwały z 10 lipca
mową:
„Posłowie Pomorza! Witam
1919 r. W imieniu ludowców przemawiał 3 ty*' v polskich marek'. Rozumią tó
W as w imieniu całego Sejmu. W y Po^
do! ■ * :-.si polscy chłopi z Ameryki,
•nersajftie, wielką miłości* ziemi ro possł W itOS' * U WV » J O. a.

,
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telegraficzne.

rzykowski dali Bagieńskiemu należytą
odprawę, przyczem redaktor W y rzy 
kowski przypomniał między innemi, że
Z FR O N T ÓW B O JO W Y C H .
kiedy swojego czasu'poseł Dąbski posta
wił wniosek, by właścicielom folwarków
= Nad Dźwiną i Berezyna bolsze
nie zostawiać więcej jak 260 morgów, to
wicy cofają sią w popłochu. W o j
poseł Poniatowski z „W yzwolenia" zażą
ska nasze
wypierając
bolszewików'
dał, by obszarnikom podnieść tę ilość do
nabierają coraz większego rozpędu. Na
300 morgów — i nikt za to posła Ponia froncie między jeziorem Boginąj$oje a je
GODNE NAŚLADOWANIA! '
towskiego zdrajcą sprawy ludowej nie
ziorem Pielik walki trwają. Między DołZ B A R G Ł O W A Z. S U W A L S K IE J.'
nazywa, choć by! to z jego strony duży
liinowem a Krzywiczami wojska nasze
błąd, boć przecie każdy przyzna, że po
Jako przykład godny naśladowania
odparły w ciągu dnia 11 ataków nieprzy
200 morgów byłoby dziedzicom w zupeł  jacielskich i w kontrataku zajęły szereg
proszę ogłosić w „Gazecie1^ że dnia
ności wystarczyło. Pozatem redaktor
22 maja w urzędzie pocztowo-telegraficzmiejscowości.
W yrzykowski zwrócił uwagę na-złe urzą
nyrn w Bargłowie, podpisała pożyczkę
W okolicach Bobrujska śmiały nasz
państwową (krótkoterminową)
wieś dzenie sądów gminnych, gdzie sędziowie
wypad na Mikulicze zniósł całkowicie 85 •
i ławnicy winni być wybieralni, i zakon
niaczka wsi Pomiany, gminy Bargłów.
Pułk piechoty boiszewickiej,* przyczem;
czył swe przemówienie nawoływaniem
Anna Sokołowska na kwotę 100.000 (sto
wzięliśmy jeńców, konie i materiał w o 
do zgody wśród ludu, a nie do rozbijania,
tysięcy) marek.
jenny. Na południe od Bobrujska w oko
gdyż lud Polski ma zbyt wielu wrogów
Sokołowska jako dobra Polka nie
licy Lubacza próby nieprzyjaciela, by
chciała, aby przesłane z Ameryki pienią i zbyt ciężko będzie jeszcze musiał w al przejść rzekę Berezynę zostały udaremczyć o swoje prawa, nie powinny więc
dze, ciężko zapracowane przez jej męża,
nione.
partje ludowe gryźć się między sobą.
leżały w domu bez żadnego ruchu lub
Po kilkudniowym ustaleniu się na no
wpadły w ręce paskarzy (jak często zda Przemówienie redaktora W yrzykowskie
wych planowo zajętych pozycjach wojska
go ogólnie się bardzo spodobało i zostało
rza się) i dlatego najpierw przekazała je
nasze na froncie między Dźwiną, jeziorem
przyjęte gorącymi oklaskami- Bagień Narocz, a Borysowem przeszły do zde
Pocztowej
Kasie
Oszczędności
jako
skiemu poszło to widocznie nie w smak.
wkładkę bezprocentową, a następnie
cydowanej iprzeciwofenzywy.
Przeła
Lubi on wszelkiego rodzaju awantury,
Rządowi Polskiemu jako pożyczkę pań
mawszy zacięty opór przeciwnika na jego
czego dowodem
jest,
że
niedawno
stwową.
ostatnio zajętych i .ufortyfikowanych po
■Sokołowska wcale do zamożnych lu w Warszawie, to aż przez sąd musiał go
zycjach, armie nasze, po ciężkich walkach
gospodarz z jednego mieszkania w yrzu
dzi nie należy.
osiągnęły już linję rzek: Ponji, Wllji,
cać, tak się niesfornie tam zachowywał.
Naszarko
Swerecza i Mordwy.
Więc i tutaj dążył swoim zwyczajem do
Kierownik Urzędu Pocztowo~Telęgra!iczPomimo bezustannych walk, trudnego
awantury i podburzył niejakiego Pintala.
v
nego.
terenu,
zepsutych dróg i mostów w prze
/ |
-----by redaktorowi Wyrzykowskiemu nie
ciągu
pierwszych
dwóch dni kontrofert
dał ponownie mówić. I rzeczywiście, gdy
żywy
piechota
nasza
posunęła się prze
Z B IŁG O RA JA 1.
nasz redaktor chciał drugi raz zabrać
ciętnie o 30 kilometrów naprzód. Nie
Poniższy list został wydrukowa
głos, Pintal z kilku zwolennikami zaczął
przyjaciel stawiał szczególniej zacięty
ny już raz w poprzednim numerze,
robić wrzawę. Lecz tu się Bagieński
opór wzdłuż rzeki Dźw iny i. rzeki Mialecz z winy drukarni wkradło się do
srodze zawiódł, gdyż ludzie wprost z pię
ćlziolki, zużytkowując na tej ostatniej sil
niego masę błędów, które cały sens
ściami rzucili się na owych krzykaczy
ne, betonowe .pozycje, pozostałe po
skaziły. Powtarzamy więc list ten
i z wiecu ich wyrzucili. Baagieński, któ
Niemcach.
powtórnie.
ry wmieszał się między bijących, też
W walkach na wschód od Duniłowicz
Ruch ludowy w naszym powiecie
o mało nie oberwał i zaczął w końcu ni
rozbite zostały dwie brygady świeżo narozrasta się tak szybko, że byl już naj
byto uspakajać wzburzonych ludzi, na cr
deszłej 12-ej dywizji piechoty bolszewic
wyższy czas ująć go w karby organiza mu poseł Gałka i redaktor W yrzykowski
kiej.
cyjne. W tym celu został zwołany przez
odpowiedzieli, że zupełnie dobrze bez je
Pomyślne dotychczasowe wyniki na
posła Gałkę w niedzielę d. 9 maja zjazd
go pomocy dadzą sobie radę, że lepiejby
szej prżeciwofenzywy świadczą raz jesz
delegatów z gmin całego powiatu, na któ było, by wogóle ludzi oszczerstwami nic
cze dobitnie o wysokich zaletach bojo
ry przybył i redaktor naszej „Gazety’4 podburzał. Po usunięciu awanturników
p. W yrzykowski. Jednak obrady zjazdu
wych i moralnych naszego bohaterskiego
z wiecu, redaktor W yrzykow ski wygłosi!
żołnierza,
którego zapał, po chwilowych
mogły się rozpocząć dopiero, o godz. 6-ej
swoje drugie przemówienie, również bar 
powodzeniach przeciwnika, ujawnia się
wieczorem, gdyż akurat na ten sam dzień
dzo życzliwie przez słuchaczy przyjęte.
został zwołany do Biłgoraja wiec przez
W końcu poddał Bagieński swoje rezolu obecnie z podwójną siłą.
W głównych kierunkach ataku od
posła Bagieńskiego z „Wyzwolenia".
cje pod głosowanie. Rezolucje były takie,
działy nasze zajęły miejscowość Głębo
Bagieński ma z całego powiatu zaledwie
że każdy ludowiec mógł za nimi głoso
kie i Dokszyce.
w jednej jedynej Soli zwolenników, a że
wać, dlatego też ani poseł Gałka ani re
wioska ta leży o 3 wiorsty od miasta,
Ze zdobyczy meldowano dotychczas
daktor przeciwko nim nie protestowali.
wielu
jeńców, przeszło 100 karabinów
więc sprowadził sobie kilkudziesięciu lu
Jedna tylko rezolucja o zaufaniu dla „W y 
dzi. którymi się obstawił. Pomimo to
maszynowych, znaczną ilość taboru i inne
zwolenia" przeszła nieznaczną większo
materjały wojenne.
n
wiec był bardzo nieliczny. Ponieważ Ba ścią głosów, gdyż jak już powiedzieliśmy
gieński znany jest z tego, że zamiast to
Dla ulżenia cofającym się głównym
Bagieński sprowadził na ten wiec samych
czyć walkę z endekami i obszarnikami,
riłom na północnym terenie wojennym
swoich zwolenników z pobliskiej wioski.
.stale tylko urządza wiece, by jurzye
Zaraz po wiecu rozipoczeło się nasze po uderzyli bolszewicy znacznemi oddziała
i podburzać ludzi przeciw wspólnemu
siedzenie organizacyjne, na którym ra mi na kilka ipunktów leżących między
Klubowi Ludowemu w Sejmie, zachwala dzono przez 3 godziny blisko i sformo Borysowem i Bobrujskiem na rzece Bejąc natomiast tylko swój kramik, to jest
wano Powiatową Radę Ludową, w skład .rezynie, dążąc do przejścia tej rzeki. Ata
partję p. Thugutta, więc poseł Gałka i re- której weszli: Wojciech Bielak z D ą ki te zostały przez nasze wojska uda
tiakor W yrzykowski postanowili na wiec
remnione; wzięto jeńców.
brówki, Józef Myszak, wójt gm. Puszcza
ten pójść i przysłuchać się. I nie zawiedli
Na wiadomość, że przed BobruiSolska, Mikołaj Tęczmionka, wójt gminy
się. Całe przemówienie Bagieńskiego byskiem gromadzą się znaczniejsze siły bol
Biszcza, Jan Bulicz z gm. Biszcza, Ma
?o jednym stekem oskarżeń i wymysłów,
szewickie z widocznym zamiarem zaata
ciej Gałka, wójt gm. W ola Rożaniecka,
rzucanych na posłów z Polskiego Stron Tomasz Dolina z gm. W ola Rożaniecka.
kowania naszego przyczółka, wojska
nictwa Ludowego. O endekach i obszar Kazimierz Ględa, wójt gm. Babice, Paweł
nasze wykonały wypady na przedpole.
nikach nic Bagieński prawie nie mówił,
Pomimo zaciętego oporu, stawianego
Róg i Stanisław Adamek z gm. Puszcza
natomiast całą winę za wszystko złe, ja
przez nieprzyjaciela, ipiechota wielkopol
Solska oraz poseł Antoni Galka i ,W*'
kie się w kraju dzieje zwalał na ludow
ska, wspierana artylerją, rozbiła całą
dysław Lejman z Biłgoraja,
ców ^; Polskiego Stronnictwa Ludowego,
grupę bolszewicką składającą się prze
Jan KuraJ.
. czyli,: jak ich dawnie] nazywano — Pia- /
ważnie, z komunistów
i marynarzy.
stowców. Poseł Galka 1 redaktor W y 
Czytelnik „Gazety Ludowej". 8 Wi walce'tej zdobyto 4 samochody panże tylko uświadamianie szerokich rzesz
chłopskich przez gazety może poprawić
dolę ludu pracującego. Dlatego ślą oni
swe ciężko zapracowane pieniądze na
rozpowszechnianie „Gazety Ludowej1*,
która niesie światło pod strzechy w ło
ściańskie.
i
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Ministerstwo Skarbu zapowiedziało, źe dowody na posiadanie

I

dowody

na

otrzymanie

procentu

od

tej

Pożyczki

(tak

zwane

Mak zwane obligacje)

kupony)

BĘDĄ PRZYJMOW ANE TAK, JAKBY TO BY ŁA GOTÓWKA przez Urzędy Państwowe
przy zapłacie

za Z IEM IĘ,

INW ENTARZ

Urzędy P R ZY PR ZEPR O W A D ZEN IU
mu

ziemi (1tak

zwanej

i U RZĄDZEN IA

PARCELACJI

BEFORMY

dostarczone przez te

i innych zmian w posiada-

R OL NE J ) .
Jeżeii jaki gospodarz przygotował pieniądze
NA ZAPŁATĘ

PIENIĄDZE
—

W

GOTÓWCE,

---------------------

ALE JEŻELI

ZA

TE PIENIĄDZE

TO

NI E

BOI
KUPI

SI Ę,

MA

OD

NI CH

DOCHODU

(procentu)

ŻE MOŻE JE

STRACIĆ

PRZEZ

OGI E Ń

ALBO

ZA

ZŁYCH

ZIEMIĘ

Z

PARCELACJI

I TRZYMA TE

LUDZI

ŚWIADECTWO
1
.

POŻYCZKI ODRODZENIA POLSKI
TO MDŻE

BYĆ 0

NIE SPOKOJNY.

...... ..... —

Gdyby mu się to świadectwo spaliło, albo gdyby mu je zły człowiek zrabował,
KIEDY PRZYJDZIE CZAS ZAPŁATY ZA ZIEMIĘ, TO
BĘDZIE

MÓGŁ ZAPŁACIĆ

TEM

ŚWIADECTWEM.

Tymczasem zaś te pieniądze, które przeznaczył na kupno ziemi f za
która tymczasem kupił P O Ż Y C Z K Ę

ODRODZENIĄ

POLSKI

=

to Urząd bez zwłoki wyda mu drugie świadectwo.

ja k g o to
P R Z Y N IO S Ą

n o

mm
D O C H Ó D .

0
cerne, jeden ciężki czołg i dalekonośne
działo; odznaczyli się wybitnie podpo
rucznik Krzysztofiak i sierż. Cieślik; pier
wszy z nich własnoręcznie nastawiał
działo, celem
ostrzelania
automobila
pajncernego na odległość 50 kroków, dru
gi czterokrotnie wrzucał granaty ręczne
do tegoż auta, nie bacząc na silny ogień
karabinów maszynowych.
W ataku na miejscowość Głębokie
oddziały 8 dywizji piechoty wzięły 800
jeńców i ogromną zdobycz wojenną w po
staci składów amunicyjnych i prowian
towych, które jeszcze nie zostały obli
czone.
Na górnej Berezynie oddziały nasze
złamawszy rozipaczliwy opór nieprzyja
ciela zajęły Mściże.
Odwrót
nieprzyjacielski
między
Dźwiną a Berezyną staje się paniczny.
Lotnicy nasi meldują w okolicach Luszki
Cofające się w rozsypce na wschód liczne
wojska i tabory nieprzyjacielskie.
Na średniej Berezynie postępuje szyb
ko niszczenie mniejszych oddziałów nie
przyjacielskich, które zdołały się przepra
wić na zachodni brzeg rzeki.. O d ujścia
rzeki Prypeci do ujścia rzeki Teterewa
walki patroli.
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mierzone wojska ukraińskie posunęły się
na linję rzeczki Olszanki.
Na całym wogóle froncie ukraińskim
między rzekami Dniestrem i Dnieprem
trwają pomyślne dia nas walki.
Nasi lotnicy w kilku miejscach roz
pędzili ogniem karabinów maszynowych
zbierające się kolumny jazdy bolszewic
kiej.
Z zeznań jeńców wynika, że oddziały
kawalerii i piechoty bolszewickiej biorąc
udział w atakach dni ostatnich, poniosły
nadzwyczaj ciężkie straty, zwłaszcza
w składzie dowództwa i z powodu tego
ich zdolność bojowa znacznie się obni
żyła.
Na północ od Kijowa wzmożona dzia
łalność
wywiadowcza
nieprzyjaciela
wzdłuż rzeki Dniepru.
Na froncie ukraińskim na odcinku
między miastami Skw-irą a Lipowcem
rozwinęły się większe boje z kawalerją
nieprzyjacielską, dotychczas nie skończone. 14-sty pułk ułanów w szarży kon
nej zajął Antonów i zdobył 4 karabiny
maszynowe.
Zacięte ataki bolszewickie na linji
rzeki Markówki zostały odparte przez od
działy ukraińskie. W kontratakach w zię
to jeńców.
= Co raówig bolszewicy o swej klę
—
Na froncie ukraińskim również peł
na porażka bolszewików. Na froncie mię sce. Paryż, d'. 8 czerwca. Telegram bez
drutu z Moskwy podaje, że w okolicach
dzy rzeką Dniestrem a miastem Biała
rzeki Berezyny oddziały bolszewickieCerkwią odziały nieprzyjacielskie, które
pod naciskiem Polaków cofnęły się ku
przy pomocy automobilów pancernych
północy.
zmusiły nas przcjć io w o do opuszczenia
“ Rokowania rządu
angielskiego
Spiczyniec i Andruszowa, rozbite cofają
się w popłochu. W ręce naszych oddzia z bolszewikami w Londynie. Londyn, d.
8 czerwca. Przybył tu delegat rządu bol
łów wpadły dwa automobile pancerne,
szewickiego Krasin z całym sztabem
znaczna ilość jeńców i duża zdobycz wo
jenna. W walkach tych, które nosiły cha urzędników i prowadzą z rządem angiel
skim rokowania. Krasin był całkiem
rakter nadzwyczaj zacięty, nieprzyjaciel
poniósł wielkie straty w zabitych i ran urzędowo przyjęty przez angielskiego
prezydenta ministrów Lojda Dżordża.
nych.
Na przyjęciu tym1rozmawiano o spra
Na południe od Kijowa na zachodnim
wie
wojny między bolszewikami a Pol
brzegu Dniepru wojska nasze rozbiły
ską. Bolszewicy koniecznie domagają się
znaczne siły bolszewickie w okolicach
ażeby Anglja wpłynęła na Polskę o za
Rzyszczewa i Kahorlika, zajmując obie te
przestanie
wojny. Pozatem bolszewicy
miejscowości. Zdobycz nie została jesz
chcą kupić w Anglji najrozmaitsze to
cze obliczona1.
wary, lecz chcą za nie płacić tylko złoLotnicy, którzy brali udział w tej
tęjn, Anglja zaś domaga się różnych su
walce wypadowej, zbombardowali flotyl
rowców, które mogłaby przerabiać pó
lę /iieprzyjacielską w Rzyszczewie, zata
źniej w swoich fabrykach. Przedewszystpiając jeden statek pancerny.
kiem chodzi Anglji o wełne. bawełnę, skó
Na południe od Kijowa grupa wojsk
ry i zboże rosyjskie. Dotychczas do
naszychi które zajęły Rzyszczew, roz porozumienia nie doszło.
wijając swoje powodzenie, rozbiła od—
Francja nie chce zm/enić swego sta
tizały nieprzyjacielskie 1 zajęła stację
nowiska wobec Rosji. Belgia podziela
Olszanice, biorąc kilkudziesięciu jeńców,
pogląd Francji. Londyn, d. 8 czerwca.
kilka karabinów maszynowych i znaczny
Ambasador czyli przedstawiciel Francji
tabor kolejowy.
w Londynie wręczył rządowi angielskie
Na przyczółku mostowym Kijowa
mu notę, czyli nismo rządu francuskiego
piechota nasza zajęła brawurowym ata z oświadczeniem, iż rząd francuski nie
kiem Tierbuchowo, biorąc jeńców i za ■zamierza odstępować od swej dotychcza
dając nieprzyjacielowi ciężkie straty.
sowej polityki w stosunku do rządu bol
W! okolicy miejscowości Pogrobyszcz
szewickiego. Z tego powodu jest żbyJazda nieprzyjacielska zaatakowała naszą
tecznem upełnomocnienie przedstawiciela
kolumnę taborową. Obsługa taborów nie- francuskiego do rokowań z przedstawi
tylko, £e atak ten odparła, ale przeszedł cielem bolszewików Krasinem, o co An
szy do kontrataku, zdobyła 2 karabiny, glja zwróciła się do Francji. Francia do
maszynowe i kilkanaście koni.
maga się zapłaty iprzez Rosję dawnych
Oddziały wojsk ukraińskich wypar
długów, poczem dopiero mógłby ona
ły nieprzyjaciela ze wsi W orki i Kie
nrzystąpić do rokowań gospodarczych.
frosy.
Rząd belgifski podziela zdanie rządu fran■uskiego. Gazety francuskie oburzają się
W ostatnich walkach kawaleryjskie!.
na przyjęcie Krasina przez Llojda Dżcrpolegli śmiercią bohaterską porucznik
Henryk Plater z 1-go pułku ułanów i pod dża i przez rząd angielski i zarzucają Llojdowi Dżordżowi, iż złamał ora umowę
porucznik Zaborski z 17-go pułku ułanów.
JSa RÓtofic o4 u$H EMestoi
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&walty bojówek czeskich. Cie
szyn, d. 8 czerwca. Czeska żandarmerja
w Karwinie w dalszym ciągu popełnia
niesłychane gwałty nad ludnością polską.
W pociągach pomiędzy Karwiną a Boguminem bojówki czeskie biją i maltretują
podróżujących za używanie języka pol
skiego. Alojzy Burger, górnik z Kar
winy, który odwiedził brata swego, uwię
zionego w Boguminie pod zarzutem prze
stępstw natury politycznej, został w dro
dze powrotnej wyciągnięty z wagonu, po
raniony i uwięziony. W więzieniu przy
koszarach francuskich w Cieszynie sie
dzi z górą 50 pobitych polskich sędziów,
którzy odmówili udziału w sądach woj
skowych. Od kilku tygodni są nie bada
ni. Po wsiach czeskich występują pu
blicznie członkowie bojówek o których
wiadomo, że dopuścili się morderstwa na
robotnikach ipolskich.
= Rozruchy głodowe w Czechach.
Praga Czeska, d. 8 czerwca. W niemiec
kiej części Czech, w miejscowości prze
mysłowej Hasz doszło do olbrzymich roz
ruchów głodowych. Ludność, która od
sześciu tygodni nie otrzymywała ani C h l e 
ba. ani mąki, rzuciła się ną sklepy i splą
drowała je. Wezwane wojsko rozpędziło
tłumy bagnetami, w nocy jednak rozru
chy ponowiły się. Demonstranci przer
wali prąd elektryczny, wskutek czego
wszystkie fabryki stanęły. Ogłoszono
stan oblężenia.
= Nowe pcg!os!n w sprawie Śląska
Cieszyńskiego. Cieszyn, d. 8 czerwca.
Wedle wiadomości z Paryża, sądzą tam,
że najbliższa Rada paryska będzie się
zajmowała
Cieszyńskiem.
Rozstrzy
gnięcie ma nastąpić pod koniec tego mie
siąca.
W śród polityków francuskich
przeważa zapatrywanie, że sprawy Cie
szyńskiej nie da się załatwić przez gło
sowanie całej ludności. Chcą więc w Pa
ryżu podzielić Śląsk Cieszyński na 2 po
łowy między Polskę i Czechy.
Uwaga Redakcji. Czesi, na takie za
łatwienie sprawy możeby się i zgodzili,
lecz Polacy w żaden snosófo przystać na
to nie mogą.
= Łajdactwa niemieckie na Górnym
$?3 skM. Bytom, d. 8 czerwca. W czwar
tek w nocy iprzyszło w Gliwicach do
krwawej bijatyki między niemoami a żoł
nierzami francuskimi. W jednej z sal od
bywała się publiczna ludowa zabawa ta
neczna, na którą przybyli również żołnie
rze francuscy. Gdy jedna z dziewcząt od
w ażyła się zatańczyć z Francuzem, napa
dli na nią Niemcy i obili. Żołnierze sta
nęli w jej obronie. W yw iązała się bójka,
która miała krwawy przebieg. Cała sala
się opróżniła. Bójka zmieniła się w walkę
Francuzów z policją niemiecką. Jednego
żołnierza francuskiego policjanci siłą za
wlekli na odwach najbliższego komisaria
tu. Koledzy Francuza przypuścili szturm
do komisariatu i uwolnili uwięzionego żoł
nierza, którego policjanci pobili. W od
wet żołnerze obili policjantów. Według
wiadomości niemieckich, 4 ipoliejantów
ma być ciężko rannych. Większe patrole
francuskie przywróciły spokój i porzą
dek. Niemcy urządzili w piątek wieczo
rem wiec protestacyjny przeciwko rzeko
mym wybrykom żołnierzy francuskich.
Podczas wiecu odzywały się okrzy
ki: „Precz z Francją i Polską!14 Po
wiecu urządzili hiemcy krzykliwą demon
strację przed odwachetri
francuskim.
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“ Stals d stity p in iste kursy izspMniająoa dla tkaezów w Warszawie.

przed ro&akeją „Sztandaru Polskiego
i przed Bankiem Ludowymi
W Zabrzu przyszło do starcia m ię
dzy wachmistrzem „Sicherheitsweru“, to
jest niemieckiej straży bezpieczeństwa,
'a grupą polskich robotników. Robotnicy
wybrali się po pracy do pobliskiego lasu
i śpiewali tam pieśni polskie. W ach
mistrz zakazał im tego śpiewu. Doszło do
bójki, w której wachmistrz został ciężko
raniony. Oczywiście gazety niemieckie
podnoszą z tego powodu alarm.
= Co słychać na Mazurach i na W ar
mii. Olsztyi], d. 8 czerwca. Jak wiado
mo, polskie 4 komitety plebiscytowe na
Mazurach i na Warmii zamknęły swoją
działalność na znak protestu przeciw róż
nym niesprawiedliwym
zarządzeniom
Koalicyjnej Komisji Plebiscytowej. Śmia
ła i godna postawa obydwóch polskich
komitetów zmusiła jednak Komisję Koali
cyjną do ustępstw. Komisja ta nadała,
Polakom komisarzy polskich przy ofice
rach koalicyjnych. Wobec teso Komite
ty — warmiński i mazurski rozpoczęły
nanowo działalność. W brew woli jednak
Polaków, dzień głosowania w okręgach
Olsztyna i Olecka został wyznaczony na
11-go lipca r. b.
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Chłop w Radomskim powiecie przej
rzał już na oczy i przekonał się, że różni
Sołtykowie i Gumowscy wybrani <z pań
skiej listy Ludowo-Narodowego Zjedno
czenia pracować będą tylko dla dobra
wielmożnych, a na zgubę chłopa.
Mając tę smutne naukę, wybiorą przy
przyszłych wyborach swoich posłów,
prawdziwych ludowców z P. -S. L.
A chcąc odnieść prawdziwe zwycię
stwo, lud wiejski 'jednaką zno-siwszy dole
i niedolę, powinien się zorganizować .za
wczasu pod jednym bojowym-sztandarem
Polskiego Stronnictwa Ludowego,
bo
w jedności siła.
*i
Panowie, wcześniej zrozumieli war
tość i siłę organizacji, dlatego stworzyli
swój obszarniczy związek i trzymają się
jedności, by niezorganizowanyini’ chłopa
mi pomiatać, jak kupą piasku.
Lecz lud już zrozumiał lisią robotę
szlachty i ich pachołków i zjednoczywszy
się w potężną silę, dawnym ciemiężycielom powie: — „W ara!“ — i sam zacznie
twardymi, własnymi rękoma los swój wy$kuwać i jaśniejsze dni.
By dzień zwycięstwa przybliżyć,
trzeba się połączyć w jedną potężną gro
madę, co zrozumiał już lud wiejski pow.
•Radomskiego i organizuje się żywo pod
sztandarem P. S. L.
Powstało już 22 Koła ludowe.
Nawołuje się jeszcze tych braci włoś
cian, co luzem idą, by przystąpili do je
dności chłopskiej i nawoływali innych,
a przyszłość nasza.
Wałek, uświadomiony.

W celu nabycia wyborowych D RZE 
W EK O W O C O W Y C H , NASION, NA
R ZĘD ZI
OGRODOW YCH
radzimy
zwrócić się do najstarszych i najwięk
szych Zakładów Ogrodniczych C. UL
RICH, istniejących od roku 1805 w W a r
szawie przy ui. Ceglanej 11.

Towarzystwo Popierania Przemysłu Ludowego
otwiera dwutygodniowy kurs tkactwa, którirgo sia
daniem jest zapoznanie tkaczy z farbiarstwem
domowym i z m echanizm em d® przerzucania czó
łenka,
zastosowanym do zwykłego warsztatu
tkackiego.
Przy zastosowaniu m echanizm u do zwykłego
warsztatu i po dojściu do wprawy m ożna utkać
dziennie do 30 łokci tkaniny co zwiększa dotych
czasową produkcję w clwujnasób.
Każdy warsztat dawnego typu m oże być uzu
pełniony takim m echanizmem , którego koszt jest
bardzo niewielki.
Zapoznanie się z farbiarstwem domowym da
m ożność przyrządzenia sobie barwników z roś
lin krajowych.
Na kurs przyjmuje się tylko osoby umiejący
tkać. Całkowita oplata wynosi 50 marek.
Kurs trwa od 1-flo do 15-go i od Iii-go do 30-go
każdego miesiąca. Kurs obliczony jest nu 15 osób.
Zwracać sit; w yprawach zapisu do Towarzystwa
ul. Tamka ,N'» 1 w Warszawie. Telefon 271 50.

Przypomioamy wszystkim naszym
Czytelnikom*, którzy jeszcze nic nadesłali
oplWy, że dhiżej czekać we możemy i je
żem niezwłocznie pieniędzy nie nadeślą,
„Gazetę“ nieodwołalnie wstrzymamy. Gotowe przekazy z już wypisana przypada
jąca nam suma, zostały wszystkim Czytel
nikom rozesłane. ProsHmy wiec pamiętać
o swojej „Gazecie**, bo tylko Waszymi
pieniędzmi ona stoi.
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Sejm nasz uchwalił 'zaciągną? tr oby
watela Państwa. Pożyczkę Odrodzenia, —
krótko i długoterminową.
.W każdej wiosce, w każdym mia
steczku, rozlepiono ogłoszenia, nawołują
ce do kupna tej pożyczki. — Jak wobec
tej pożyczki ma się zachować lud polski?
— Kto chce ratować swoje mienie przed
przed pożarem, ten musi dopomódz w uga
szeniu pożaru zabudowań sąsiednich!
Polska ma swobody polityczne, ale
nie ma jeszcze swobody gospodarczej.
Państwo polskie powstało na gruzach ży 
cia gospodarczego. — Żyje jednak w na
rodzie silny duch, poświęcenie dla kraju,
czego dowodem miljonowa 'anwj-a, znaczą
ca granice Polski i niosąca wolność są
siednim ludom. Polska urządza się, ina
czej
mówiąc
zagospodarowuje;
na
wszystko co się w kraju stwarza potrze
ba ogromnych nakładów. — Kraj wyczer
pany. prawie nic nie wywozimy za gra
nic, tylko sprowadzamy i to w dużych
ilościach.
Prawda, że często sprowadza się na
wet rzeczy zbytku, ale to już zostało za
bronione. W kraju drożyzna wzrasta.
Rząd na potrzeby państwowe ma mało
grosza, gdyż podatki u nas są śmiesznie
małe. Wobec tego, wypuszcza się coraz
więcej marek, i to jest jedną z przyczyn
spadku ich wartości.
Niemniej jednak pewna część ludno
ści kraju w zbrodniczy sposób wywołuje
sztuczny spadek kursu marek.
Chcąc, aby państwo miało gotówkę
na wydatki, aby dźwignąć przemysł
z upadku, odbudować kraj, zaprowadzić
reformę rolną, podnieść
wytwórczość

w kraju, obniżyć ceny na towary, należy!
dostarczyć Rządowi pieniędzy, przez kup
no pożyczki odrodzenia. Polska prowadzi
wojnę ze wszystkimi sąsiadami, a w każ
dym razie do takiej wojny musi być przy
gotowania, gdyż boją się tylko silnych.
Silę tę mamy, budując państwo. Do tej
budowy potrzeba podstaw silnych — pie
niędzy i jeszcze _raz pieniędzy. Jeżel)
Rząd nie zdobędzie gotówki, możemy- stracić niepodległość i popadniem w niewolę.
Na nikogo liczyć nie można, tylko na
własne siły.
Wiszystkie kraje prowadzące wojnę
zaciągały pożyczki u własnych obywate
li, i Polska wchodzi na tę d'rogę. Pierw
sza pożyczka w 1919 r. zaciągnięta na Je-'
den rok, jest przez Rząd spłacana. Po
trzeba pieniędzy na dalsze wydatki1
, —
piemędzy^ tych żadne choćby największe
podatki nie dostarczą, tylko pożyczka za
ciągnięta u obywateli całego państwa. —
Gotówkę ludzie mają i to dużo. Jednaki
pieniądz dzisiejszy, w który kraj obfituje
ma bardzo mało wartości i trzeba wyco
fać go z obiegu. Kto ma dziś 10 tysięcy,
marek, a kupi pożyczki za 5 tysięcy, ten
będzie miał więcej gotówki, gdyż pozo
stałe 5 tysięcy przedstawiać będą wyższą!
wartość. siJa kupczą pieniądza wtedy]
wzrośnie.
Szczęście obywateli zależy od dobrze
zagospodarowanego państwa. Kto pra
gnie, a pragnąć musi tego szczęścia każ
dy^ obywatel, niech się śpieszy z kupnem!
pożyczki,
Polskę Ludową zbudujemy
wtedy, gdy lud da na tę budowę pienię*
dzy. Na marne pójdą wysiłki naszych sy
nów na granicy Polski, jeżeli dziś nie do*
starczymy Rządowi gotówki. Zapisy nai
mują instytucje pieniężne, w każdym wię*
w każdymi większym miasteczku. Czytel
nicy! W y. j'ako przodownicy wyzwoleń
czego ruchu ludowego, na wszystkich!
zebraniach starajcie się nawoływać są
siadów do kupna pożyczki odrodzenia;
pożyczkę przyjmują instytucje pieniężne
dając przytem przykład do naśladowania:.
Będziemy budowniczymi Polski Ludowej*
których przyszłe pokolenia błogosławić
będą. Kto ma gotówkę, a nie 'zakupi po
życzki odrodzenia, ten zasłuży, na miano*
zdrajcy Ojczyzny.
A. Z.

Z GOSPODARSTWA. «•
OD NARZEKANIA D O DZIAŁANIA. !
Nigdy u nas nie brakowało narzeka
jących, lecz obecnie gdy nas wojna znisz
czyła na wszystkich polach życia pu
blicznego, szeregi te ogromnie się po*
większyły i dziś nic się przeważnie miel
słyszy innego prócz narzekania. Narze
ka bogaty, narzeka biedak, narzeka rol
nik, narzeka kupiec — słowem narzekają
wszyscy.
Czy to narzekanie pomaga nam ? Czy
przez to poprawimy dzisiejszy stan głodu
i drożyzny?
Czy może na przyszłość
z narzekania odniesiemy korzyści? Na
rzekanie nic nam nie pomaga i zamiast
zastanowić się nad tym, w jakiby siposólj
niem się posługiwać i jemu się oddawać,
daleko lepiej zrobimy, gdy zechcemi
usuwać to zło, które nas jak zmora dte*'
wi. Gdy przyjdziemy do odpowiednich
wniosków, gdy znajdziemy środki’, z po*
mocą których możemy się biedy pozbjt

<wa<5, należy nam sie zabrać szczerze do
pracy, to wtenczas i dzisiejsze czasy zacz
n ą ulegać przemianom i pocznie znikać
głód, drożyzna i nędza.
Od czego zaczynać? Niech tam kto
chce mówi, jak mu sie podoba, ja powia
dam wyraźnie, że najpierwsza rzecz, jaka
fiest do zrobienia, to odbudowa rolnictwa.
Gdy rolnictwo pozostanie nadal na takim
stopniu, na jakim dzisiaj sie znajduje, to
musi być głód', musza być braki i na to
ani klątwy, ani strajki, ani nic nie pomo£e, jeno postawienie rolnictwa na Sak naj
wyższej skali wydajności zdolnetn jest
uzdrowić dzisiejsze opłakane warunki
Syclowe i pchnąć sprawę aprowizacji na
'/akie tory. by zaspokoiła ona nasze w y
magania.
Czego potrzeba rolnictwu? Rolni
ctwo nasze -wojna zniszczyła w bardzo
wielu kierunkach i o tem mówić nie będę,
bo przypuszczam, że każdy je zna i znać
powinien. Nie każdy jednak, zdaje się,
y/ie o tem, że najbardziej odczuwać się

daje w rolnictwie brak nawozów sztucz
nych. Nawozom sztucznym rolnictwo
zawdzięcza swój przedwojenny rozwój
i brakowi obecnie nawozów tych, za
wdzięcza swój teraźniejszy upadek. Je
dynie nawozy sztuczne mogą gruntownie
poprawić nasza aprowizację.
Jakim sposobem' przyjść do nawozów
sztucznych? O żużlach i superfosfatach
trudno jest nawet marzyć, bo prędko
u siebie mieć ich nie możemy z powo
dów, że brak nam na nie odpowiednich
materiałów, a sprowadzenie ich z zagra
nicy jest zbyt kosztowne. Mamy jednak
możność mieć swoje własne nawozy, tyl
ko należałoby się niemi zająć i porobić
pewne kroki, któreby należycie te nawo
zy rozpowszechniły i uczyniły dostępne
mu W Kałuszu w Galicji Wisch. marny so
le potasowe i kainit, lecz wydobywane
w tak znikomej ilości, że niema o tern- mo
wy, aby niemi można było pokryć zapo
trzebowanie całej Polski. Drugim w aż
nym nawozem jest wapno, które u nas za

Z M I Ę K C Z A

I

mało jeszcze jest dotąd używane. Dziś
gdy brak jest innych nawozów, wapno
mjelone powinno znaleźć się w takiem
użyciu, jak na to zasługuje, a wapienniki
i młyny wapienne mogłyby swoją pro
dukcję rozszerzyć na znaczne rozmiary,
gdyby jeno było ze strony ogółu rolni
czego większe jak dotąd zastosowanie
wapna. Widzieliśmy jak Czesi i Mora
wianie wapnują swoje ziemie, że aż bia
łe są od wapna, lecz u nas tego się nie w i
dzi, a przynajmniej bardzo rzadko. Trze
cim wreszcie nawozem, to mączka kostna,
która przed kilkudziesięciu laty u nas w y 
rabiana, w użyciu okazała się‘jako jeden
z bardzo korzystnych nawozów. Dziś
więc należałoby koniecznie zabrać się do
tworzenia fabryk po powiatach i tam gro
madzić kości, skąd się tylko da i przera
biać je, na mączkę, która łącznie z po
przednio wymienionemi nawozami mo
głaby w wysokim stopniu podnieść i pora
tować msze rolnictwo.
Jan Sobek, poseł do Sejmu

Odpowiedzi od Redakcji
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kamieniemmm CH0L6K1NAZA SJi
KAMIENIE SCHODZĄ BEZ BÓLU.

ATAKI W ZUPEŁNOŚCI USTAJĄ.

(Pocz9tkowe). Ból w bokach i dołku podSercowym (gdzie schodzą się żebra). Pobolewa
jr
nia w wątrobie. Skłonność do obstrukcji). Uryna ciemna i mętna lub też bezbarwna jak
w o d a . Język obłożony
Gorycz i kwas w ustach.
Odb janie gazami.
Wzdęcia i burczenie w kiszkach
Bóle 1 zawroty głowy.
o \J7\T (Pot*czas ataków). W dołku i wątrobie silny ból, który sie. rozchodzi
S iln e podenerwowanie.
K J fJ jC lW y
ku stronie tylnej — w pasie — krzyżu i sięga aż pod lopatk , wzdęcia
b r z u o h a , ro z s a d z a n ie żeber i parcie na kiszkę stolcową. Brak tchu oraz ból w plecach 1 klatce piersiowej (na
przestrzał). Niekiedy wymioty żółcią, dresucze, zimne poły, żółtaczka. ,
ęt\ X 7\ T

Bliższych Informacji udziela: Aptekarz-fizjolog H . N IE M O J E W S K I , N ow y Ś w ia t 16, in. 72.
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MUKZO-HANDLOM

P. Stanisław i Mateusz Woźnlccy
w Kowalewie. Radzimy zwrócić s;ię do
adwokata Stanisława Bartlakowskiego w Warszawie, ul Czackiego .V? 16.
Sprawy działowe zna on dobrze,
gdyż dużo ich przeprowadzał, będąc
za czasów rosyjskich sędzią gminnym.
P. Józef Wojtasik w Charsznicy
Ustawę o zagospodarowaniu odłogów
wydrukowaliśmy już . w „G azecie,
wraz z dokładnem i wyjaśnieniami
i wskazówkami, co i jak robić.

n a jta ń sz y c h ;
F L A M E L Ł
C A i G I
CH USTK I W EŁN IA N E

R Ę K A W I C Z K I
P O Ń C Z O C H Y
R o ln . I S e jm ik ó w .

KOSY

P. P. Józef Pacana w Czerninie,
Anna Gijsiorowska, Stefanja Moskalowa
i Wojciech Żak w Wólce Turebskiej,
Piotr Biś w Malcie, Jan Sudoł w Kijan
kach, Michał Kopoc w Tomaszcwcach,
A n toni Hsmoi i Antoni Tabor w Cholowianej Górze, Franciszek Kupiszewski
w Bojarowie, Władysław Flis w Woli
Rzeczyckicj, Michał Krawczvk w Cierniawle
Nowym,
Paweł Wiechnickl
w Krząiice, Jan Tomaszewski w Skowierzynie, Józef Kiełb w Górnie, Lud
wik Kula w Podaiszu i Władysław
Klempiński w Opolu.. Od dzisiejszego
numeru zaczynamy wysyłać pod Woszemi adresami , Gazetę Ludową",
którij opłacili dla Was krewni, prze
bywający w Ameryce.

do tra w i zb o ża

SSEKP^, osełki, kopystki, babki i m ło tki do kos.
polsea hurtow o i detalicznie:
w W arszaw ie, Tam ka JVs 1, Aires dla depssz „ST0R0L“,

TELEFONY* Dyrektora; 273-46.

Biuroi 266-01

TOW. AKC.

O d dział sprzedażyt 273-38'

RACHUNKI CZEKOW E:
Jv& 3005 w Banku Towarzystw Spółdzielczych w Warszaw'e *
Nb 677 w Pocztowej Kasie O szczędności.
Dostarcza tylko dla kółek rolniczych i Stowarz. Ro.-Handl. narzę
dzia, m a s z y n y rolnicze, żelazo, gwoździe, nasiona, nawozy pom ocnicze arty
kuły budowlane, wyroby .powroźnicze, materjały łokciowe oraz wszystko, co
wchodzi w zakres gospodarstwa i potrzeb rolników
Załatwia wszelkie zlecenia handlowo-komisowe przemysłowców i roN
ników w zakresie artjkułów przemysłu i rolnictwa
Skupia i organizuje handlowo wytwórczość rolników w poszczegó;nych
d zia ła c h produkcyi.
W spółdziała w organizowaniu stowarzyszeń handlowych wytworów
wyszukuje dla nich rynki zbytu.
P o m agf w uruchomianiu i prowadzeniu stowarzyszeń rolniczo-han

dlowych.

uŁ. J. B O R K O W S K I "
W A R S Z A W A , M A Z O W IE C K A JVŁ 11.
T E L 279-99 i 88-27,

SK L A DY*
U I .
kJ IV U

Twarda 69, — telef. 21 (dawny).
W olowa 30 (Praga), — tel. 93-40.

tlJTflJtlt JHEIl ISDOWr.

CENA OGŁOSZEŃ; Za wiersz nonparelowy lub jego miejsce: w tekścieMk. 10.— , zwyczajne Mk. 4.— Kolumna ogłoszeniowa za tekstem 4 szpalty,
Redaktorzyi H en ryk W y rzy k o w sk i i Dr. W ło d z im ie r z Jam poEski.
Druk W. Piekarniaką Warszawa, Ordynacka 3.

Wydawca-.
Tel. 44-59

ludowa Towarzystwo Wydawnicza.

