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Oświata i dobrobyt ludu pracującego, Jako fundament
Rzeczypospolitej Polskiej.
Po odzyskaniu bytu niepodległego
naród polski ma ip.rzed sobą ogrom pra
cy dla sprostania zadaniu, które nakła
da obowiązek utrzymania i zabezpieczenia
istnienia kraju na przyszłość od wszel
kich zmiennych możliwości życiowych.
Jednym z pierwszorzędnych obo
w iązków jest, aby coraz większe masy
ludności kraju dochodziły do poczucia
narodowości swojej i brałv udział w ży 
ciu ogólno-państwowem. Dla wykona
nia <tego obowiązku trzeba się zabrać do
pracy i wiedzy, bez których tylko same
dobre chęci nic nie osiągną skutecznego.
Chociaż niewola Dolityczna uniemo
żliwiła w dużej części prawidłowy i sta
ły rozwój kultury narodowej, nie była
jednak w stanie złamać ducha narodu.
Myśl polska i uczucie pracowały
płonęły bez przerwy, a naród, polski po
utracie swej organizacji państwowej,
wzniósł się na niedościgłe przed tym w y
żyny twórczości duchowej.
Koniec 19-go stulecia zaznaczył się
niebywałym rozkwitem ducha polskiego.
Państwo upadło, lecz naród silny
duchem niepodległym, żyć pragnął i miął
do tego życia wewnętrzne podstawy.
Dokonała tego idea ogólno-narodowa,
która tłómaczyła przyczyny klęski i na
tchnęła naród wiarą w, przyszłość. Je
dnym z wybitnych liffrzi natchnionych
myślą ratowania dorobku kulturalnego
Polski był w dziejach porozbiorowych
nasz przewodnik duchowy i wieszcz
Adam Mickiewicz, który w jednej ze
swych twórczych prac podniósł zasadę
„Księgi pielgrzvmsit w a“, wspartą na idei
samowychowania narodu i która głosiła:
„o ile powiększycie i polepszycie dusze
wasze, o tyle polepszycie Drawa wasze
i rozszerzycie granice wasze“. Chcąc iść
śladami tej wzniosłej zasady, powinniśmy
obecnie dbać o urzeczywistnienie tego
testamentu przekazanego nam jako spadkobiorcom.
Powiększenie
osiągnąć można
śle związana i

'

ulepszenie
dusz
>?wjątę. która ści
-.gżeniem do dobro

bytu jako rezultatu pracy i wiedzy.
Praca i wiedza to podstawa bytu ca
łego narodu, to pierwsza warunek jego
istnienia i rozwoju.
Kto popiera pracę i wiedzę, ten
wzmacnia wiecznotrwałą podstawę wol
ności .narodu i kraju.
Każdy, kto umie patrzeć w życie
narodów i państw, ten widzi, że im więcej
lud ma praw i wolności im bardziej jest
śwadomy swoich zadań społecznych, im
bardziej oświecony, tym silniejsza jest
jego świadomość narodowa, tym bardziej
podsyca on swoim tchnieniem potężnym
życie narodowe.
Miał rację francuski rewolucjonista
Mirabo, gdy powiedział „nie masz ojczy
zny dla niewolników".
Życie narodów nąs uczy, że kto opa
nuje dobra materialne i naukę (wiedzę),
ten jest panem położenia i decyduje o for
mie ustroju państwa.
Dla tego powinniśmy w jak najpręd
szym czasie wzmocnić wartość narodu'
polskiego przez podniesienie poziomu
kultury zarówno materialnej jak ducho
wej ludu oracującego i starać się o takie
prowadzenie prawodawstwa społecznego
i gospodarki narodowej, aby .nie dać w y
przedzić się innym krajom.
. Miłujący krai swói Polak — jak po
wiedział nasz poeta Mickiewicz — chce
swój naród „podnieść, uszczęśliwić, chce
ujm cały świat zadziwić", f
Każdy ipowinien dążyć do tego, żeby
iak najszerzej rozlała się oświata, żeby
nie było w narodzie pokrzywdzonych
i głodnych i ciemnych, żeby cały kraj
s*ał się wspólnym warsztatem pracy d!h
wszystkich i wspólnym dla wszystkich
źródłem dobrobytu.
Nikt nie może rozwinąć całkowicie
swych sił, wydobyć najlepszych rzeczy
z siebie, dopóki bieda ołowiem ciąży mu
u nóg — dopóki jest ograniczony, gnę
biony^ zdany na łaskę ciężkich warun
ków życiowych. Bieda pozbawia rado
ści i nadziei, a często rozwija w człowie
ku najgorsze popędy i zabij_a tojłość u lu 

dzi, którzy w innych warunkach’ mogli
by żyć szczęśliwie.
Dla człowieka przeciętnego trudno
jest zachować swą wartość i godność
nod naporem nędzy i siemnoty. Często
biedak i ciemny człowiek nie może sobie
pozwolić na wypowiedzenie swego po
glądu, ani nawet na posiadanie przeko
nań osobistych, bo się boi stracić kawa
łek chleba, a rodzinę swoją narazić na
głód i nędzę. *
Bieda spowodowana wskutek choro
by lub nieszczęścia nie jest hańbą, lecz
hańbą jest jednak, gdy człowiek nie czy
ni wszystkiego, co w jego mocy, celem
polepszenia swego nieszczęśliwego poło
żenia.
.
Z chwilą, gdy lud pracujacy zdobę
dzie oświatę i dobrobyt, a przez nie
i świadomość oraz godność obywatelską,
będzie mógł być dumnym z osiągniętych
rezultatów swej ciężkiej pracy.
Dla umożliwienia korzystania szer
szym masom z rozwoju wiedzy facho
wej, oprócz przymusowego, powszech
nego początkowego nauczania wprowa
dzić trzeba oświatę zawodową — szkoły;
przemysłowe, rolnicze i handlowe.
Dzisiaj możność pobierania nauk
średnich i wyższych musi być jednako
wa dla wszystkich obywateli kraju, gdyż
inaczej stratę ponosi państwo polskie,
któremu iprzecież potrzeba jak najwięk
szej ilości talentów bez względu na to,
skąd wychodzą.
Z powodu braku oświaty jesteśmy
kiepskimi rolnikami, kiepskimi członkami
różnych spółek, które przy umiejętnem
prowadzeniu przyczyniłyby się do zwięk
szenia dobrobytu. Jeżeli będziemy mieli
wykształconych synów chłopskich i oni
zajnufnaczelne stanowiska w życiu, pań
stwa, wtedy można być pewnym, że bę
dzie poszanowanie dla chłopa i dla ludzi
pracy umysłowej i fizycznej, czyli ręcz
nej.
Dawniej w Polsce za „naród“ ucho
dziła tylko szlachta, bo ona przywłasz
czyła sobie wszelkie prawa i jirxy wileic.
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stąpiliśmy do pracy, ze świadomością
ciężkie] odpowiedzialności, jaka niewątpli
wie zwali się na nasze barki, z chwilą roz
poczynania pracy organizacyjnej.
Cicho bez rozgłosu zorganizowaliśmy
kolo pierwsze, następnie drugie, trzecie
i t. d. W niedługim czasie zdołaliśmy do
prowadzić do połączenia się Związku Lu
dowców polskich z Polskiem Stronni
ctwem Ludowem.
Uchwały połączeniowego Zjazdu
znane są naszym
braciom-ludcwcom
w Polsce, przeto zbytecznem byłoby roz
pisywać się obszerniej nad niemi.
Dziś po siedmiu miesiącach ciężkiej
pracy liczymy 32 Koła i stale organizuje
my coraz więcej nowych. Tam gdzie po
jawi się , reprezentant Polskiego Stronni
ctwa Ludowego, powstaje natychmiast
Kolo, bo lud czekał na własną organiza
cję, czekał na organizację, w której mógł
by się czuć „jak u sżeb<e“.
Zjazd przed nami ( w dniacn 15 i 16
maja b. r. w mieście Buffalo, stanu New
Jork). Zapał szlachetny ożywia Koła,
boć Zjazd ten będzie pierwszym W alnym
Poni-ższy
list
otrzymaliśmy
Zjazdem włościaństwa polskiego na ziemi
z Ameryki dopiero przed kilkoma’
Waszyngtona, przeto stanie się epokowym
dniami. Był więc- w drodze z Ame w życiu wychodźczych mas ludu pol
ryki do Polski przez trzy miesiące.
skiego.
Chcemy jednak zapoznać naszych
Zjazd — mamy niepłonną nadzieję—
Czytelników a tym; co myślą i ro
zostanie
uświetniony obecnością naszych
bią nasi ludowcy w Ameryce i dla
braci-posłów;
obecność posłów doda nam
tego list ten choć spóźniony druotuchy do dalszej pracy, celem dalszego
iemy.
organizowania Kół.
—7 Organizacja Polskiego Stronnictwa
Wrogi zorganizowanego ludu pol
Ludowego w Ameryce powstała, raczej skiego na wycłiodźctwie zarzucają nam,
powołaną została do życia, w chwili gdy
że Polskie Stronnictwo Ludowe nie ma
na całym' obszarze Stanów Zjednoczo racji bytu na obczyźnie. Nie wiedzą oni
nych, wśród wychodźctwa polskiego,
0 tem, że chłopi polscy nie organizują
wrzała walka o tak zwaną orientację po się w tym celu, aby wzajemnie sobie ka
lityczną, walka mająca za sobą cztery dzić i forsować towarzystwa wzajemnej
lata olbrzymich
wysiłków przewód- adoracji, ale w tym celu, aby materialnie
ców & jednej i z drugiej strony, walka
pomagać naszym: braciom w Polsce, choć
celowo prowadzona, z jednakową, ba!
by podczas wyborów, lub wreszcie nad
nawet wzrastającą energją.
zakładaniem bibliotek na wsiach, powięk
.?
Lud polski nie brał udziału w tej
szaniem gazet ludowych, przez udzielanie
walce — ani pośredniego, ani bezpośre finansowej pomocy. To po pierwsze.
dniego; stał na uboczu, przysłuchiwał się
Jest i drugi powód. Lud polski rzu
wyw odom — często ognistym i przesy cony srogością losów na obczyznę,,od
conym frazesami — przeżywał w duszy
padł jak odpada liść od drzewa, jak gałąź
hasła obficie rzucane przez jednych
od macierzystego pnia i został zdany na
i drugich przewódców i dumał...
łaskę i niełaskę żywiołów obcych, na w y
Faktem- jest, że jednostki z ludu zysk łapichłopów, którzy okrywając się
.porwane wirem orientacyjnej walki, bra w płaszcz patrjotyzmu, wydzierali, i dziś
ły udział w „ciągnięciu szmaty11 (popu to czynią, cicho i krwawo zapracowany
larne przysłowie amerykańskie wygłasza grosz. I tu trzeba pracy i jeszcze raz
ne sentencjonalnie gdy chodzi o brak usta pracy, aby lud ten od wyzysku uchronić!
lenia faktu w dyskusjach: publicznych),
Wreszcie lud polski jedzie do Polski,
ale były to tylko jednostki. Lud w więk do kraju, za którym tęskni, do kraju z któ
szości swej czekał, bo nie widział u jed rego wyszedł. Tam „przywołują" go róż
nych ani drugich zbyt ważnego powodu ni niepowołani „opiekunowie11, racząc go
walki orientacyjnej; czekał na coś, coby
dawkami „radykalnego11 ustroju społecz
go mogło głębiej zainteresować, porwać nego, wzywając go i zapraszając do
i do czynit popchnąć.
swoich’ szeregów, pragnąc, by pracował
W takich to właśnie warunkach po na szkodę swej własnej ojczyzny:'
wstało Polskie Stronnictwo Ludówe, or
Tymczasem chłop polski, członek1
ganizacja1 jedyna na wychodżtwie, repre Polskiego Stronnictwa Ludowego w Ame
zentująca interesy ludu polskiego, prag ryce, -jedzie już przerobionym, choć nie
nąca skupić w swem łonie szlachetnych gruntownie przygotowanym, z braku
synów włościaństwa polskiego, którym
czasu, i odrazu staje na właściwej drodze
Jad bolszewizmu nie zatruł jeszcze ( a taP 1iplacówce i trwać na niej będzie.
kich jest wielu) serc i umysłów, a którzy
To są właśnie cele i zadania, dla
czuli są na potrzeby Matki-Ojczyzny, urzeczywistnienia których pracuje nie
pragną do niej powrócić, tam pracować zmordowanie organizacja Polskiego Stron
dla dobra ogólnego i umierać.
nictwa Ludowego w Ameryce.
Mając tedy na uwadze dobro ludu pol
Praca nasza jest oddźwiękiem prac
skiego, wolni od wszelkich demagogicz ludowców w Polsce. Dziś mając już ga
nych haseł, tak straszliwie rozpowszech
zetę widzimy co nam jeszcze brakuje, co
nionych w Stanach Zjednoczonych, przy nam należy zmienić, a co poprawić?

usunęła inne warstwy społeczne od zy
©fa politycznego i narodowego i samo
w ła d n ie stanowiła o losach kraju. Dziś
już jeden stan nie może tak samowładnie
rządzić, jak niegdyś.
Obecnie lud pracujący nie będzie się
kierował sposobem rządzenia
dawnej
szlachty, lecz pójdzie w ślady bohatera
narodowego Tadeusza Kościuszki, który
na zapytanie powstańca Pawlikowskiego,
jakiem i zasadami kierować się będzie
w powstaniu, odpowiedział: „Za samą
szlachtę bić się nie b£dę, chcę wolności
całego narodu i dla niej tylko wystawie
me życie“.
B. Wodzlnowskl.

Lud polski na m iM tiM z
I wr^nrizocla Polskiej Sfraanlctow indoseso © Ameryce.

Cieszy nasz niezmiernie, że ruch lu
dowy zakreśla w Ojczyźnie coraz więk
sze kręgi; napawa nas to radością, że
choć w maluczkiej części będziemy w sta
nie coś pomódz. i
Bracia, nie ustawajcie w pracy! Przedewszystkiem
usuwajcie
prywatne
sprawy, boć wysuwanie prywatnych
dążeń jednostek, tylko szkodę nieobliczal
ną organizacji przynosi. Chłop polski
w Kongresówce, Malopolsce. czy WTeszcie w Poznańskiem. jest wszędzie jedna
kowy. tylko przewódcy się różnią. Aspi
racje przewódców nie zawsze na dobre
zrzeszeniu ludowemu wychodzą, a naj
częściej szkodzą okropnie.
My, wasi bracia, pracujemy przedewszystkiem nad tem. aby usuwać niezgo
dę i łączyć się — to najważniejsze. Zgo
dą tylko osiągniemy wspólny cel, a wszak
mamy jeden wspólny cel!
Lud' polski na wychodźctwie łączy
się dziś w imię haseł czysto-ludowych:
odrzuca wstrętną demagogię, będąc świę
cie o tem przekonanym, że demagogja,
choćby uprawiana przez najlepszych lu
dowców, nie przyniesie żadnej korzyści
naszej sprawie.
Razem — i zawsze razem!
Sian/siaw A. Trojanowski.
Prezes Pol. Stron. Lud. w Ameryce.
Detroit, Mich, dnia 25 lutego 1920 r.

POM OC P O L A K Ó W W AMERYCE
DLA RODZIN S W Y C H W KRAJU.
Urzędnik Emigracyjny przy Konsu
lacie Generalnym Polskim w Stanach
Zjednoczonych Ameryki Północnej roz
winął szeroką agitację, zmierzającą do
stałego zaonatrywania Polski w żywność
za pośrednictwem Amerykańskiego Ko
mitetu Pomocy (American Relief Administration — miasto New-York, City 115
Broadway), zorganizowanego przez zna
nego chlubnie ze swej działalności spo
łecznej Herberta Hoovera.
W zawiadomieniu tamtejszych gazet
polskich wyjaśnia się, w jaki snosób ro
dacy |amieszkali w Ameryce mogą zao
patrzyć w żywność przynajmniej swoją
bliższą rodzinę pozostałą w Polsce,
i w ten sposób ulżyć krajowi w w yży
wieniu ludności.
Każdy więc, mający kogoś z rodziny,
lub znajomych w Ameryce, może stam
tąd otrzymywać środki żywnościowe.
Plan pracy komitetu jest następu
jący:
Żywność dla Ęplsld wysyła się
z Ameryki do składów w następujących
miastach: W arszawa, Kraków, Lw ów ,
Poznań, Chełm, Sosnowiec i Brześć Li
tewski.
Na tę żywność wydawane są w Ame
ryce dwojakie przekazy żywnościowe,
(po angielsku nazywa się to; food-draft“),
które można zakupić .w .każdym banku
Stanów Zjednoczonych po cenie 10 lub
50 dolarów. Wypełniony przekaz w ysy
ła się do kraju. Odbiorca takiego prze
kazu udaje się do najbliższego amerykań
skiego składu w jednem z wymienionych
wyżej miast, gdzie, zostaną mu natych
miast wydane oznaczone na przekazie
artykuły żywnościowe.
Są cztery rodzaje takich paczek,
a mianowicie:

Na 26

GAZETA1 L U D Ó W

A

Zjazd Rady Okręgowej
P, S. L. po w. Łaskiego
i Łódzkiego.

| A) Paczka za 10 dolarów zawiera:
*4 funtów mąki, 10 funtów fasoli, 8 fun
tów słoniny i 8 (puszek mleka.
B) Paczka za 50 dolarów zawiera:
140 funtów mąki, 50 funtów fasoli, 16 fun
•
tów sfoniny, 15 funtów smalcu, 12 funtów
W dniu 6 czerwca b. r. odbył się we
solonego mięsa wolowego w puszkach i
wsi Chocianowice, gm. Widzew, pow. Ła
48 puszek mleka.
skiego (województwo Łódzkie) Zjazd R a
Lub też
dy
Okręgowej, P. S. L. na powiat Łaski
C) Paczka za 10 doJarow zawiera:
i Łódzki.
24 i pół funta mąki, 10 funtów fasoli, 7 i pół
Na zjazd przybyło 275 delegatów, re
funta oliwy bawełnianej (dobra do sma
prezentujących
poszczególne koła P. S.
żenia), 12 puszek mleka.
L.
w
ipowiecie
Łaskim.
D) Paczka za 50 doiarów zaw ora:
Zjazd otworzy! krótkiem orzetnó140 funtów njgld, 50 funtów fasoli, 45
wieniem
prezes Rady Okręgowej p. To
funtów bawełnianej oliwy, 48 puszek
masz Pycio, poczem zebrani wybrali na
mleka.
przewodniczącego Zjazdu p. T. Pycia,
Osoba chcąca wysiać żywność, mo
który
ze swej strony na asesorów zapro
że wpłacić za jedna lub więcej paczek.
sił
pp.
j. Łoboię. i Jochymczyka.
Przy wysyłaniu nie uiszcza się żadnych
Po
ukonstytuowaniu się prezydjum
opłat ani' podatków. Ponoszą jedynie ko
Zjazdu pierwszy zabrał głos p. T. Pycio,
szta ci, którzy nie mieszkają w jednem z
wymienionych miast składowych w Pol który iprzedstaw.it1zebranym działalność
organizacji P. S. L., reprezentującej naj
sce i muszą się tam udać osobiście, celem
szersze masy naszego nąrodu. Po w y
podjęcia paczek.
czerpującym sprawozdaniu z d.ziałalności
Opierając się na powyzszyc-ri uanych.
P. S. Ł. w pow. Łaskim p. T. Pycio sze
Urząd Emigracyjny przy Ministerstwie
roko omówił potrzebę, cel i znaczenie or
Pracy i Opieki Społecznej poleca wszyst
ganizacji
dla kraju, a w szczególności dla
kim, którzy mają kogoś z rodziny w Ame
ryce, by się do nich zwrócili o zakupie chłopa polskiego., wzywając w w ym ow 
nych i gorących słowach do rozumnej i
nie i wysłanie •takiego przekazu, temofiarnej
pracy na polu organizacyjnym.
bardzej, że kwota 10 lub 50 dolarów nic
Za proste, lecz pełne prawdy i szczerości
zrobi wielkiego uszczerbku dla osoby
przemówienie zebrani nagrodzili p. Py
wysyłającej, przysporzy jednak dla kraju
cia
rzęsistemi oklaskami.
znaczną ilość środków żywnościowych.
Następnie zabrał głos p. St. Lewy,
Na pierwszy rzut oka może się wydawać,
poseł na Sejm Ustawodawczy, wybrany
że ten system nie jest korzystny, ponie
z okręgu Łódzkiego. P. poseł Lewy w ję
waż 10 lub 50 dolarów, przysłanych do
drnych
słowach opisał życi.e polityczne
kraju rodzinie i zamienionych tu na marki
polskie ipozwoli tej.rodzinę na rynku kra Polski od chwiil jej upadku, aż dć> czasów
obecnych, Mówca wykazał trudności i
jowym kupić za tć pieniądze większą ilość
przeszkody napotykane przez nasze pań
żywności, niżeli ta ilość, którą można
stwo
w chwili odbudowy, oraz zadania,
otrzymać przez organizację Hoowera z
Ameryki. W istocie rzeczy jednak, gdy jakie Polska ma do spełnienia w dziedzi
nie oświatowej, kulturalnej, gospodarczej
by rodacy nasi z Ameryki przysłali do
i społecznej. W iększą cześć zadań tyclj
kraju kilka miljonów takich przekazów
spełnić
musi chłop polski, stanowiący trzy
i zapłacili za nie swymi dolarami tam za
oceanem, to Rząd Polski nie potrzebował czwarte naszego narodu. A spełnić i.e bę
dzie mógł tylko przy pomocy silnej orga
by sprowadzać w przyszłym roku tysięcy
wagonów mąki i innych środków żyw no nizacji, opartej ną zrozumieniu wspólnych
celów i dążeń. Pokrycie kraju całą siecią
ści, za które trzeba płacić dolarami i przez
szkół, udostępnienie szerokim warstwom
to obniżać kurs marki polskiej. Jeżeli zaś
zatrzyma się spadek kursu marki w sto ludności korzystania z dobrodziejstw osunku do dolara to i ceny artykułów ży światy, powołanie do życia tysięcy kółek
rolniczych i kooperatyw, budowa domów
wności w Ameryce i w kraju staną się
!udo\wych oto najważniejsze zadania na
jednakowe i za 10 lub 50 dolarów bedzie
dziś. Nie bacząc na wszelkie przeszkody,
można w kraju i za oceanem kupić mniej
napotykane przez lud przy tworzeniu or
więcej taką samą ilość towarów. Gdyby
rodacy nasi z Ameryki wykupili tam mą- ganizacji, trzeba pracować nieustannie,
wierząc mocno w osiągnięcie swych za
łą ilość przekazów żywnościowych, to
mierzeń
i celów. Brak organizacji w cza
rodziny tu w kraju istotnie niewiele na
sie
przedwojennym,
sprawił to, że dziś w
tem zyskają. Jeżeli jednak nastąpi wykup
masowy, a tem samem i masowy przy pierwszym Sejmie mamy stosunkowo nie
wielu prawdziwych obrońców ludu pol
wóz żywności z Ameryki bez potrzeby
skiego,
rzeczywistych orędowników je
płacenia przez Rząd Polski 3 rodziny w
kraju zamieszkujące, to korzyści dla kra go-potrzeb i dążeń. Podstępna agitacja
ju mogą być olbrzymie, a na tem pośre wyborcza sprawiła to, że najliczniejszą
grupę narodu, to jest włościaństwo, re
dnio jednostki zyskają dużo więcej, niżeli
prezentują w Sejmie w dużej części pań
na tem, że otrzymując tu obecnie 10 lub
s
c y pachołkowie, przynosząc tem krzy
50 dolarów, chwilowo mogłyby za to ku
wdę chłopu ipolskiemu. Ludzi zaś, po
pić więcej.
święcających się sprawie ludowej, obrzu
Bez szkody więc dla Polaków ameca się u nas stale błotem, starajac sie ich
nykańskich. ze znaczną korzyścią dla
zohydzić w oczach ludu. Pomimo to orga
kraju* cała ta robota pomocnicza naszych
rodaków z Ameryki nadal powinna zmie nizacja chłopska tężeje, rośnie i rozwija
się coraz bardziej.
rzać w kierunku jaknaijwydatniejszego
Wystarczy rzucić choćby okiem na
zaopatrywania w ten soosób rodzin w
kraju w artykuły żywjiości pierwszej po organizacje P. S. L. w pow. łaskim, gdzie
prace organizacyjne były zapoczątkowa
trzeby.

f .
ne lat temu kilka; jeszcze podczas nocy.
niewoli narodu naszego. Prace te były,
prowadzone konspiracyjnie, czyli w taje
mnicy w zwykłej chacie chłopskiej, w
obecnym domu ludowym. Tu, a nie gdzie
indzie) chłop rpolski z okolicy nauczył się
czuć i myśleć po polsku, zawdzięczając
to pięknym pogadankom i odczytom, w y .
giąszanym przez redaktora „Gazety Lu. iłowej p. Henryka Wyrzykowskiego,oraz
jego niestrudzonej, pgłnei poświęcenia i
ofiarnej pracy wśród ludu. Tutaj poczęło
się rodzić wiele poczynań oświatowych,
kulturalnych i politycznych, które i na ca
ły powiat stąd się przerzuciły.
Przy nowych wyborach do Sejmu luii
nasz, skupiony w -silnej organizacji nie da
się uwieść hasłom rzucanym przez inne
partje. Pójdzie w karnym ordynku do
biur wyborczych głosować na swych lu
dowych przedstawicieli, którzy czynem!
zadokumentowali swą pracę wśród ludu
i którzy najbardziej powołani są do kła
dzenia podwalin i fundamentów, pod bu
dujące się Państwo Polskie. v
!
Następnie p. poseł omówi! sprawę
przesilenia rządowego i zabiegi stronni
ctwa przy utworzeniu nowego gabinetu.
Dalej p. nosel Lewy w gorących słowach
wzywał obecnych do kupowania pożycz
ki państwowej wyjaśniając przedewszysf.kiem obowifjjsek, spełniany przez naby
wających pożyczkę. Niszczycielska woj
na spowodowała, że olbrzymie połacie
naszego kraju znalazły się w gruzach i
popiołach, JaknaiszyJpsza odbudowa leży
w interesie młodego państwa naszego.
Odbudowa ta oprócz wzmożonej pracy
potrzebuje olbrzymich kapitałów pienięż
nych. To też oszczędność i ofiarność Sćl
najświętszymi nakazami chwili obecnej.
Potrzeby pieniężne Polski zwiększają się
z dniem każdym, tyrabardziej, że zmusze
ni jesteśmy 'Prowadzić wojnę na wscho
dzie z bolszewicką Rosją. Na froncie żoł
nierz polski w bohaterskich zapasach od
piera piersią własną najazdy hord bolsze
wickich, broniąc granic naszych od nie
przyjaciela. Na tych, którzy pozostali w
swych domostwach spada obowiązek pa
miętania o żołnierzu naszym, który czę
sto głodny i chłodny przelewa krew swą
za wolność kraju. W końcu p. poseł prze
dstawił zebranym (projekt rządowy o se-*
kwestrze zboża i ziemiopłodów,omawia
jąc szczegółowo dotychczasową gospo
darkę aprowiazcyjuą.
Kolejnymi mówcami byli pp. Filip;czyński, Grala, Pawelczyk i innni. Mów
cy ci poruszali bolączki ogólne i miejsęo*
wj?.
Po ukończeniu przemówień rozpo-*
częła się ożywiona dyskusja, w której'
brało udział b. wielu obecnych.
Po wyczerpaniu się dyskusji zebra
ni powzięli następujące rezolucje:
1) Naczelnikowi Państwa i Naczel
nemu Wodzowi Wojsk Polskich, Józefo
wi Piłsudskiemu Zjazd śle wyrazy hołdu
i pozdrowienia.
2) Walecznej armji naszej, broniącej
nieugięcie granic kraju Zjazd wyraża
cześć, zapewniając, źe chłop polski go
tów jest w każdej chwili do największych
ofiar na rzecz wojska.
3) Potwierdzająjc stanowisko klubu
poselskiego P. S. L. w sprawie wolnego
handlu , Zjazd domaga s ij wolnego han
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dlu i wzywa posłów P. S. L. do przepro ło w, pow. Sieradzkiego, oraz o naszych
wadzenia tego w Sejmie i niedopuszcze urzędnikach gminnych i powiatowych.
Wieś Chojnę posiada 727 morgów ziemi
nie do ogólnego sekwestru ziemiopłodów.
położonej
nad rzeką W artą,
reszta
4) Zjazd prosi swych posłów, by
z pod lasów. Przyszła jednorazowa da
wszelkiemi siłami staralf się zapobiedz
nina. Wszyscy rozumiemy dobrze, że
grożącej powiatowi katastrofie opałowej
bez podatków żadne Państwo nie może
i wpłynęli na starostwo, by zajęło się ono
egzystować, lecz gdy jako sołtys otrzy
sprawą wydobywania torfu, którego
małem nakaz na daninę jednorazową nie
wielkie pokłady znajdują się w dobrach
państwowych , leżących w pow. Łaskim. { na 727. ale :na 1444 morgów i ogłosiłem
to mieszkańcom; zmartwili się ludzie
5) Po wysłuchaniu sprawozdania p.
okropnie i zaczęły się skargi, jedni mó
posła Lewego, Zjazd składa mu, oraz ca
łemu klubowi poselskiemu P. S. L. wo wili, że nowa Polska zmniejszyła morgi,
inni znów, że może z pańskimi policzyli,
tum zaufania.
aż wreszcie postanowili (posłać do Urzę
Na tem obrady Zjazdu zakończono.
du podatkowego prośbę, i tak też zrobili,
na nią zaś otrzymaliśmy odpowiedź, że
trzeba jeszcze dołączyć uchwałę, którąśmy dołączyli. Z tych 727 morgów
zapłaciliśmy dnia 4 listopada 1919 roku
SP R O ST O W A N IE.
4914 marek, z reszty zaś policzonych
Z Ministerstwa Spraw W ew nętrz
717 morgów, których nie mamy, posta
nych otrzymujemy następujące sprosto
nowiliśmy nic nie płacić tylko czekać aż
wanie:
dostaniemy odpowiedź, którą nam przy
W związku z notatką, umieszczoną
rzekł pan Inspektor skarbowy Kanonow Nr. 4 „Gazety Ludowej" z dn. 25 stycz
wicz i czekaliśmy od października do lu
nia 1920 r. w sprawie rzekomego czeka tego 1920 roku. W lutym otrzymałem
nia w przeciągu roku na odpowiedź Mi
od sekwestratora
naoomnienie, żeby
nisterstwa Spraw Wewnętrznych co do
resztę
sumy
w
kwocie
4846 w przecią
zatwierdzenia statutu stowarzyszenia spo
gu 10 dni zapłacić, gdyż w przeciwnym
żywczego p. n. „Spółka handlowa m ło
razie ściągnie przymusem. Poszedłem
dzieży polskiej w Tarnogrodzie*1 Min. Spr.
natychmiast do Urzędu
podatkowego
Wewn. komunikuje, że na pismo, wysła
i zawiadomiłem o wszystkiem pana Ka- •
ne do założycieli d. 23 maja 1919 r.
nonowicza. Ten wezwał pana referenta,
w sprawie uzupełnienia statutu, dotych
żeby mnie załatwił. Referent zaczął
czas odpowiedzi nie otrzymało.
szukać i znalazł prośbę oraz uchwalę
Wobec tego z przyczyn niezależnych
między innemi napierąmi zupełnie nie
od Ministerstwa Spraw Wewnętrznych,
rozpatrzone
zażądał odemnie 5 ma
statut stowarzyszenia nie mógł być zale
rek za znaczek stemplowy, tabele i m a
galizowany.
ra? wsi Chojnę i rozkład Dodatkowy, na
Za Ministra St. Urbanowicz.
którym są wykazane imiona i nazwiska
Uwaga Redakcji. Trzeba więc przy wszystkich gospodarzy. Plan Chojnego
znać, że w tym wypadku Ministerstwo
iest wspólny z Kol. Borzewiska i wszel
winy nie ponosi, lecz sami założyciele,
kie podatki obie wsie płacą razem, a tyl
którzy na list Ministerstwa wysłany do
ko danina państwowa była osobno pła
/iich jeszcze rok temu, dotychczas odpo cona z Koi, Borzewisko i z Chojnego.
wiedzi nie dali. Należy jednak zaznaczyć,
W 3 tygodnie po złożeniu wszystkich
że skargi na przetrzymywanie statutów
dokumentów i opłaceniu stempla otrzy
w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych
małem przez Urząd gminny zawiado
nadchodzą ciągle i ze wszystkich stron,
mienie, żeby sołtys wsi Chojnę zapłacił
dość powiedzieć, że posłowie sejmowi,
drugie 5 marek, co też zaraz uczyniłem
stale muszą te sprawy w Ministerstwie
i czekałem dalej snolcojnie na odpowiedź,
popędzać. Powinno zatem Ministerstwo
aż tu 20 maja 1920 roku przyjeżdża na
rzecz tę zorganizować tak, by najdalej
gle pan sekwestrator z policją i wójtem
w ciągu 2 tygodni zatwierdzony .statut już
po resztę daniny. Ponieważ nie miałem
ze wszyskiemi poprawkami dochodził do
pieniędzy, panowie ci zabrali mi ko
rąk założycieli.
nia, musiałem więc pieniądze od sąsia
dów pożyczyć i konia wykupić. Jestem
W IEŚ C H O JN Ę GM. B OG U M IŁO W ,
ludowcem, przeto udaję się z prośba do
P O W . SIERADZKI.
panów posłów ludowców o załatwienie
tej sprawy i prośbę, by mnie tę sumę
Jako czytelnik kochanej „Gazety
4846 marek zwrócono, oraz karę od tej
Ludowej" ośmielam się opisać chłopskie
położenie we wsi Chojnę gra. Bogumi sumy i koszta , które sekwestrator ze

LISTY.

mnie ściągnął. Kary za 8 miesięcy za- &
płaciłem 387 marek i 08 fenigów, kosz- %
tów 40 marek, razem zapłaciłem więc
5273 marki i 68 fenigów. Pan Sekwe
strator wziął za 1 miesiąc za dużo kary
gdyż daninę (płaciłem 4 listopada 1919 ro
ku bez kary, a ze mnie ściągnięto jesz
cze za październik, a więc nadebrał za
październik 48 marek 46 fenigów za. du
żo. Proszę więc panów posłów-ludowców, by wglądinęli w to, żeby urzędni
cy tak gminni jak powiatowi uwzględniali
nie tylko tych co kołnierzyki noszą i po
wozami jeżdżą, ale i nas chłopów, boś
my też są obywatelami państwa polskie
go. W ójt gm. Bogumiłów P. Lesiak jest
na wykazie tych 1444 morgów podpisa
nymi kładziemy na niego winę, że po
winien wiedzieć, ile każda wieś. powie
rzonej mu gminy, ma morgów, a Urząd
podatkowy powinien wszelkie nieporo
zumienia rozstrzygnąć. Jeżeli żądała pła
cy, to my mamy prawo żądać sprawie
dliwego urzędowania.
Przeto prosię wszystkich chłopów,
a zwłaszcza gm. Bogumiłów, żeby wszy
scy czytali „Gaz. Ludow ą" i do Stron
nictwa Ludowego należeli, to będziemy
mieć poważanie u wyższej klasy i nie
będziemy tak pomiatani jak obecnie.
Antoiii Banaś, soitys-ludowiec.
ZEM BORZYCE P O W . LU BELSKIEGO
W dniu 14 kwietnia b. r. odbyło się
zgromadzenie wiejskie w Zemborzycach
na któryrn było obecn5^ch 86 gospodarzy
Przewodniczył obradom p. poseł F
Starzyński. Treści* obrad było sprawo
zdanie p. posła z działalności Sejmu i z
działalności Polskiego Stronnictwa Ludo
wego (P. S.- L.) w Sejmie. Po szczegóło
wym sprawozdaniu p. poseł wykazał ko*
nieczność silnej organizacji i szkody jakie
przyczynia chłopu polskiemu brak orga*
nizacji. Szczere słowa i wyjaśnienia, ja"
kie'udzielił p. poseł Starzyński trafiły do
przekonania obecnych, którzy postanowili nie odkładając zawiązać koło P. S. L.
Wobec tego, że pODrzednio do P. S. L
należało około 100 osób, nie związanych
w' koło, natychmiast przystąpiono do wy
boru zarządu. Do Zarządu weszli pp.: J
Muszyński jako iprezes. St. Kubecki. za
stępca prezesa, M. Rejak, sekretarz, J
Kwiatkowski, kasjer, oraz członkowie —
P. Pyszniak, J. Fijałkowski, T., Stec, A
Kruk, A. Kowalczyk.
Postanowiono wysłać delegatów w
osobach p. St. Kubeckie?o i J. Muszyń
skiego w celu wyjaśnienia sprawy serwi
tutów, zwolnienia jedynaków ze służby
wojskowej oraz komasacji.
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PARCELACJI

JM PIACIE
POZTCZKI ODRODZENIA POLSKI
Ministerstwo Skarbu zapowiedziało, że dowody na posiadanie
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BĘDĄ PRZYJMOWANE TAK, JAKBY TO BYŁA GOTÓWKA przez Urzędy Państwowe
przy zapłacie

za ZIEM IĘ,

INW ENTARZ

i URZĄDZENIA

Urzędy PRZY PRZEPROWADZENIU P A R C E L A C J I
niu

ziemi (tak

zwanej

REFORMY

dostarczone przez te

i innych zmian

w posiada

ROLNEJ ) .
leżeli jaki gospodarz przygotował pieniądze
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LUDZI

ŚWIADECTWO

POŻYCZKI ODRODZĘ

J f !

POLSKI

TO MOŻE BYĆ O 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
które tymczasem kupił POŻYCZKĘ

na kupno ziemi ł za

ODRODZENIA POLSKI

to Urząd bez zwłoki

wyda rnu drugie świadectwo

JAK { O l f B l i l M
f o t

PRZYN IO SĄ MCJ DOCHÓD,

0

GAZETA

LUDOW A

ka. Udaliśmy się więc z prośbą do Sta
rostwa i Sejmiku Powiatowego o sprze
danie nam zboża na zasiew. Starostwo
Przechodzimy ciężkie czasy. Nie m a nakazało zwołać Radę Gminną. Rada
m y bowiem w gminie Konopnickiej: lasów, wybrała Komisję Siewną. Komisja zba
>nie mamy zatem vdrzewa do opalu
Za dała, komu zboże potrzebne. Każdy się
rząd najbliższych lasów państwowych
zapisał na owies, jęczmień i t. d. Poda
w Redawcu, odległych od nas o 4 mile,
nie to zostało wysłane natychmiast do
oraz w Krążnicy, w Skrzyniach i Mętowie. Janowa, lecz tam w Starostwie przetrzy
gdzie znajduje sie pełno drzewa w me mano je z półtora miesiąca. Dopiero ó d a
trach, należy do urzędu leśniczego w Lu
1-go maja przyszła do Urzędu Gminnego
blinie. Niestety to drzewo nie jest dla wiadomość, by Komisja Siewna pojechała
nas, tylko dla żydów i wielkich posiada do Janowa z pieniędzmi zapłacić za owies,
czy ziemskich.
bo 'jęczmienia nie było. W oznaczonym
W imieniu sklepu spótkowego w Uni- dniu Komisja przybyła z pieniędzmi i fur
szówicach wydelegowany zostałem do mankami, lecz w Janowie powiedziano, że
Lublina z upoważnieniem
wszystkich
owsa nie sprzedadzą. Komisja jak nie
członków dla zakupu drzewa opałowego.
pyszna wróciła do domu bez niczego i, kto
Przyszedłem 16 maja do urzędu lasowego
miał jaki taki zapas grosza, musiał kupo
i zgłosiłem się zaraz u sekretarza p. Kara  wać owies i jęczmień u paskarzy po cesińskiego, przedstawiając mu nasz opła tacli wprost złodziejskich, a że nie każ
kany stan. Gdy p. Karasiński bez namy demu starczyło pieniędzy, pozostało więc
słu odpowiedział mnie, że drzewa nie ma;
w naszej wiosce przeszło 300 morgów niepodałem, że zadowolimy się nawet ga obsianych. Oto są skutki 'przymusowego
łęziami. Na to odesłał mnie pan sekretarz
odstawiania kontyngentu, i tak to wyglą
do p. Morawskiego, nadleśnego, który
da troskliwa opieka naszego Starostwa
dał mi również odmowną odpowiedź,
nad małorolnymi gospodarstwami.
ostatecznie kazał poczekać, przyrzekając j
j. Jan/k.
coś dla nas zrobić. Czekałem pięć go3zin, I
wreszcie wynieśli się urzędnicy nie trosz- *
cząc sie wcale o mnie i drzewo dla naszej j
gminy. Tymczasem, widziałem jak żydzi
kupowali najspokojniej w świecie u p.
Morawskiego drzewo i to nie gałęzie, lecz
szczapowe w metrach. Również pan
Z FRO N T ÓW B O JO W Y C H .
dziedzic bez trudności dostał większa
■ilość drzewa. Tylko dla chłopa go nie
= Front ukraiński. Bolszewicy po
było.
bici bardzo silnie nad Dźwianą i Berezy
22-go maja poszedłem po raz drugi,
ną, zmuszeni przezto do ogromnego co
czekałem znów pięć godzin i odszedłem' fnięcia się, przeprawili się przez rzekę
z niezem. Ciekawy jestem dokąd będc
Dniepr pod Żłobinem, gdzie jest duży że
chodził do p. Morawskiego (dziewięć
lazny most i nagromadzili między rzeka
wiorst złej drogi) po to. co się nam słusz mi Pryipecią a Teterewem w okolicach
nie należy. W lesie w Zemborzycach bio miasteczka Czarnobyla znaczne siły, by
rą żydzi drzewo, ile tylko chcą. Zwracam
z północy uderzyć na Kijów. Jednocze
się 'więc pokornie do p. Dąbskiego i do
śnie luźile watahy bolszewickie zaczęły
posłów ludowych, aby byli łaskawi po się coraz bardziej podsuwać pod Kijów z
ruszyć tę sprawę w Sejmie i przedstawili
południa. Trzeba więc było z naszej
nasze krytyczne położenie. Chyba suro
strony poczynić takie zarządzenia, którewe jadło jeść będziemy, lub palić słomą.
by z jednej strony zagwarantowały bez
Panowie Morawski i Karasiński powinni
pieczeństwo wojskom polskim stojącym
być pociągnięci do odpowiedzalności. Żoł
w Kijowie, z drugiej zaś strony były zgo
nierz polski, syn włościański walczy
dne z ogólnym planem wojny, umożliwia
c niepodległość i rozszerzenie granic pań
jącym rozgromienie nieprzyjaciela. Dla
stwa, a ojciec jego nic ma tymczasem na
tego też wojska nasze otrzymały rozkaz
czem ugotować sobie jedzenia.
opuszczenia Kijowa i zajęcia nowej linji
Oby ta skarga, dobywającą się ze
obronnej przed Kijowem. Żeby zaś unie
zbolałych piersi dotarła do naszego uko
możliwić
bolszewikom
(przewożenie
chanego Naczelnika Józefa Piłsudskiego:
wojsk z jednej strony rzeki Dniepru na
■„O Ty nasz drogi Naczelniku poskrom Mo
jj drugą, wszystkie mosty w Kijowie zorawskich i Karasińskich, pracujących na
j stały gruntownie zniszczone. Jednoczezgubę kraju"
! śnie grupa wojsk generała Sikorskiego
St. Gołębiowski.
uderzyła na miasteczko Czarnobyl, w
którym bolszewicy gromadzili swoje si
ły. Atak został dokonany w nocy i Czar
^ G O S P O D A R K A W P O W . JA N O W S K IE
nobyl zdobyty. W ataku tym uległa zu
ZIEM I LUBELSKIEJ,
pełnemu rozbiciu 72 brygada bolszewi
Jak ładnie rządzą tutejszym, powia cka oraz pułki 220 i 242-gi piechoty bol
szewickiej. Zdobycz nasza wynosi 200
tem nasze władze powiatowe, najlepiej
jeńców oraz 15 karabinów maszyno
świadczy to. jak obeszły się’ one ze wsią
Stróża, gm. Brzozówka. Wieś tę naw ie wych. W dalszym ciągu wojska nasze,
pod wodzą gen. Rydza-Smigłego, zajęły
dził w 1919 roku grad. Zboża wszystkie,
lod Kijowem linję rzeki Teterew i tam
jakie były na polu, doszczętnie zostały
odparły ataki silnej grupy wojsk bolsze
wybite, tak że na siew na zimę musieliś
wickich. Ma południe i zachód od Czar
my kupować. Kontyngentu nie mieliśnr
nobyla na linji rzeki Uszy trwają zacięte
z czego oddać, więc Starostwo c:! poło
. alki. Oddziały nasze wyparły nieprzy
w y nas zwolniło. Drugą jednak " !o\v(
jaciela za rzekę Waragwę.
musieliśmy pod przymusem oddać. Nu
Zawdzięczając z góry obliczonym
nam więc zgoła nie zostało. Przyszli,
wiosna, trza siać, a tu nie m amy ani ziarn manewrom, oddziały n aszej pychoty i
.WIEŚ U N ISZOW ICE GM. KONOPNICA
P O W . LUBELSKI.
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jazdy otoczyły i rozbiły w okolicach R a
domyśla jedną z dywizji konnej arrnji Bu
diesinego. Zdobycz nasza 800 jeńców, 2
armaty, 600 wozów taboru.
Na Polesiu nieprzyjaciel przeszedł
do energicznego natarcia na linji Krasi
ło wka — Czerewacz. Trwają tam zacię
te walki.
NrT. linji rzeki W7ereśni od Martynowicz do ujścia jej do Uszy silne walki.
Na froncie na południu od Wereśni
aż do Dniestru większych starć bojowych
nie było.
= Front północny. Wojska nasze ob
sadziły rzekę Autę, która wpada do Dźwiny
Bolszewicy rozpoczęli więc atakować woj
ska nasze w różnych punktach tej rzeki,
lecz zostali z łatwością odparci i ponieśli
wszędzie dotkliwe straty.
W yw iązały się wskutek tego na ca
łym północnym froncie ostre walki, któ
re, zwłaszcza pod Jamną i w okolicy jez
Sclio, dochodziły do nader silnego na
pięcia.
Nieprzyjaciel został wszędzie z wicikiemi stratami odparty.
W zdłuż górnej Berezyny, pomiędzy
Jeziorem Mcshushol i jez. Pielik oddziały
nasze, ipod dowództwem gen. Skierskie
go, przeszły do ataku i, pokonawszy w
bohaterskich wałkach zacięty opór nie
przyjaciela, opanowały Domżeryce, Kadubiszcze i Kossary, rozbijając tamtejsze
załogi.
53 pułk konnicy bolszewickiej w skła
dzie 6 oficerów, 424 kozaków i 7 karabi
nów maszynowych, zaskoczony tą bra
wurową i niesogdziewaną śmiałością na
szych żołnierzy, przeszedł w całości na
naszą stronę.
Pomiędzy Borysowem i Bobrujskiem
nieprzyjaciel w paru miejscach próbował
■przejść Berezynę. Drobne oddziały, któ
rym udało się przedostać na zachodni
brzeg rzeki, zostały doszczętnie1 znie
sione.
W czasie nieudanego ataku bolszewi
ckiego na Rzeczycę, poległ dowódca 57
dywizji bolszewickiej, oraz 2 komisarze.
Akcja nasza w okolicach ujścia Prypeci, w związku ze zdobyciem Czarno
byla., w dalszym ciągu rozwija się pomy
ślnie.
W alki na wschodnim brzegu górnej
Berezyny, cechowała niezwykła zacię
tość; oddziały nasze parokrotnie były
zmuszone pokonywać opór nieprzyjacie
la, walcząc białą bronią i z pomocą gra
natów ręcznych.
15 i 86 brygady piechoty nieprzyja
cielskiej uległy zupełnemu rozbiciu.
Na odcinku Bobrujska odparto atak
bolszewicki na Domanowszczyznę.
Na Polesiu oddziały nasze rozbiły
kolumny nieprzyjaciela!, posuwające się
w kierunku Czarnobyla i Czerewacza.
Pomiędzy jeziorem Jelnia i jez. Szado oddziały nasze po zaciętych walkach
posunęły się naprzód, zajmując miejsco
wości: Szadje, Murawszczyznę i Okuniewo oraz na wschodnim brzegu rzeki Au
ty miasteczko Sokołowszczyznę.
W okolicy Nowosiółek i m. Bierezino nasze patrole zniszczyły 2 mosty, zbu
dowane w czasie ofensywy przez przeci
wnika.
j
Na odcinku rzeki Auty nieprzyjaciel!
ostrzeliwał ogniem huraganowym pozy-j
cje nasze między jeziorem Dołgoje i miej-
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scowością Górki, poczem przeszedł do
ataku, który został odparty.
Na południe od błot jeziora Jeini, od
działy nasze w kontratakach posunęły
się na wschód, zajmując szereg miejsco
wości.
= Dalszy ciąg rokowań rządu angiel
skiego z delegatem bolszewickim Krasinem.
Londyn d. 23 czerwca. Rząd angielski
domaga się, żeby bolszewicy uznali i za
płacili wszystkie te długi, które pozaciągały dawniejsze rządy rosyjskie — carski
i mieszczański, na czele którego stał K>'ereński. Delegat bolszewicki Krasin odma
wia zapłaty tych długów i o to głównie
rozbijają się rokowania. Krasin zagroził
Anglikom, że jeżeli nie rozpoczną oni
z bolszewikami prawidłowych stosunków
handlowych, to bolszewicy zażądają wtedy
dla siebie Konstantynopola, który jest sto
licą Turcji i posiadanie którego oddałoby
panowanie nad całym Morzem Śródziem
nym w ręce bolszewików, czego się Angija
ogromnie boi.
= Niemcy mówią, że nie chcą wojny
z Francją i Polską. Berlin d. 23 czerwca.
Wobec wiadomości podanej przez gazety
zagraniczne, że w Berlinie odbyło się przy
współudziale kilku ministrów tajne posie
dzenie, na którem rozważano możliwość
wojny między Niemcami a Polską i Fran
cją— donoszą urzędowo, źe wjadomość ta
jak oświadczył niemiecki minister wojny
Gessler, jest zupełnie nieprawdziwa.
= Co słychać na Warmji. Olsztyn d.
23 czerwca. Jak wiadomo na wszystkich
terenach plebiscytowych, to jest na tych
ziemiach, na których ma się odbyć głoso
wanie ludności za Polską lub za Niemca
mi, urządzili Niemcy swoją straż bezpie
czeństwa, czyli tak zwaną „Sichercheitswerę", do której przyjmowali tylko sa
mych niemców. Owa „Sichercheitswera"
robiła olbrzymie nadużycia i gwałty nad
ludnością polską. Jednak koalicyjne ko
misje plebiscyiowe, które zarządzają obec
nie temi ziemiami, nie brały polaków
w obronę, a najczęściej przyznawały rację
niemcom. Dopiero dzięki śmiałej i dziel
nej postawie tamtejszych polaków komisje
koalicyjne powydawały rozkazy, źe polacy
mają być przyjmowani do owej „Sichercheitswery* na równych prawach z niemcami. Niestety rozporządzenie fo wyszło
zbyt późno, gdyż głosowanie tam ma się
odbyć dnia 11 lipca, a tymczasem dotych
czas niemcy tamtejsi bezkarnie nas krzyw
dzili i czynili gwałty.
= Fałszywe listy plebiscytowe. Olsztyn,
dnia 23 czerwca. Przy sprawdzaniu list
na prowincji kontrolerzy polscy stwierdza
ją niesłychane rzeczy. Liczba głosujących
niemców wpisanych na listy pod fałszywemi nazwiskami, albo niemającycji prawa do
głosowania jest olbrzymia. W niektórych
miejscach liczba ta przechodzi 90 procent,
czyli źe na 100 zapisanych do głosowania
niemców, 90 jest zapisanych bezprawnie.
Jest tylko jedna 'jedyna prawdziwa Usta
na 100.
= Gwałty czeskie na Orawi ie. No
wy Targ (miasto w Małopolsce) dnia 22
czerwca-. W okręgu namiestowskim na
Orawie oraz na całym obszarze plebi
scytowym gwałty czeskie dochodzj do
niebywałych rozmiarów. Odgrażaniem
są karani śmiercią iwysiedlaniami ze wsi
doprowadzili czesi do tego, że mieszkań
cy miasteczek obawiają się niekiedy w y
najmować mieszkanie działaczom pol
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skim. Parokrotnie już' zaszły wypadki
wybijania szyb w mieszkaniach, W któ
rych przebywali goście polscy. Stwier
dzono nawet, że wędrowne bandy cze
skie próbowały domy takie podpalić.
Agitatorzy czescy płatni znakomicie w y
posażeni i uzbrojeni, wspomagam przez
żandarmerię, jadą zwykle tuż za polski
mi działaczami plebiscytowymi i nie po
zwalają ludności nawet rozmawiać z ni
mi. Sama zresztą ludność przestraszona
wędrownymi samochodami, którymi jeż
dżą czeskie uzbrojone bojówki, wiozące
z sobą jawnie karabiny ‘i ręczne granaty
obawia się do tego stopnia czeskich na
paści i prześladowań, że nie wychodzi
wcale z domów, jeżeli z polskiej strony
przyjedzie ktoś na agitację plebiscytową.
Pewnego diii a banda czeska pod wodzą
wypuszczonego z więzienia zbrodniarza
i mordercy napadła w Namiestowie na ho
tel, w którym mieszkali polscy urzędnicy
paszportowi i wdarła się do ich mieszkań.
Działo się to wieczorem. Dzięki rozumo
wi urzędników czesi nie ośmielili się ich
pobić i cofnęli się.
= Zwołanie zgromadzenia ustawo
dawczego w Gdańsku. Gdańsk dnia 21
czerwca. 'W ubiegłym tygodniu rozpo
częły się posiedzenia nowowybranego
gdańskiego zgromadzenia ustawodaw
czego. Zgromadzenie otworzył Komisarz
Koalicji pan Tauer. W swym przemówie
niu zaznaczył on, że zadaniem zgroma
dzenia tego jest opracowanie konwencji,
czyli urnowy z Polską oraz Konstytucji
dla wolnego miasta Gdańska.

Pisaliśmy już w zeszłym tygodniu
o staraniach naszych ludowców, by do
prowadzić do utworzenia silnego i dziel
nego rządu, któryby wziął w mocne ręce
zaprowadzenie porządku w kraju, ukrócił
nadużycia urzędników, przeprowadził re
formę rolną i zawarł pokój.
Niestety wszystkie ustłowania Polskie
go Stronnictwa Ludowego rozbiły się
0 upór Narodowego Zjednoczenia Ludo
wego, a zwłaszcza jego prezesa doktora
Dubanowicza, który pod pokrywką jedno
ści .narodowej chciał przeszmuglować po
nownie różnych szlacheckich pachołków
do rządu. Co znaczą te krzyki o jedności
narodowej w ustach naszej szlachty, to
my dobrze wiemy. Dlatego też posłowie
Witos, Dąbski i Rataj, którzy w imieniu
Polskiego Stronictwa Ludowego prowadzili
pertraktacje z doktorem Dubanowiczem
nie mogli z nim dojść do porozumienia.
Wobec tego sprawą utworzenia rządu zajął
się poseł Brejski, prezes Narodowej Partji
Robotniczej, (to samo co „enzeder"). Poseł
Brejski, porozumiał się z Witosem, Dąbskim
1 Ratajem, następnie z posłami z „Wyzwoleniaa, oraz z socjalistami, wskutek czego
został ustalony następujący program, na
podstawie
którego miał poseł Brejski
utworzyć nowy rząd:
1. Dotychczasowy kierunek Rządu
w polityce zagranicznej. 2. Szybkie za
warcie pokoju. 3. Konstytucya z Sejmem
jednoizbowym. 4. Wprowadzenie w życie
reformy rolnej ściśle według uchwały z 10
lipca 1919. r. 5. Plan aprowizacyjńy za
pewniający wyżywienie
wojska, miast

i miejsc przemysłowych. 6. Odbudowa
kraju. 7. Przeprowadzenie i rozszerzenie
ustaw korzystnych dla ludu. 8. Wytężona
praca nad zorganizowaniem szkolnictwa ze
szczególnym uwzględnieniem szkoły pow
szechnej i popierania oświaty wogóle. 9.
Oparcie skarbu Państwa na podatku do
chodowo-postępowym, to jest, że ci, co
mają wielkie dochody, będą płacić najwięk
sze podatki. 10. Rozwiązanie Sejmu zaraz
po uchwaleniu konstytucyi.
Uwaga: Stronnictwa, wchodzące do
większości, zobowiązują się popierać i gło
sować w Sejmie za wszystkimi punktami
z wyjątkiem punktu 3-go, co do którego
może być zachowana wolna ręka.
Gdy ten program został przedłożony
doktorowi Dubanowiczowi, ten go nawet
rozpatrywać nie chciał. Wobec tego posta
nowiono _ tworzyć rząd własnemi siłami
bez udziału Narodowego Zjednoczenia
Ludowego. Poseł Brejski zrzekł się two*
rżenia i Naczelnik Państwa oddał tę spra
wę w ręce posła Witosa, który ma zostać
Prezydentem Ministrów. W tej chwili, kiedy
to piszemy, rząd jeszc?:e nie jest gotowy,
ale mamy nadzieje, że lada chwila pomimo
niesłychanych trudności i przeszkód jakie
czynią endecy, rząd będzie utworzony:
i to rząd ludowy, robotniczo-włościański
pod przewodnictwem posła Witosa

W celu nabycia wyborowych D RZE 
W EK O W O C O W Y C H , NASION, NA
RZĘDZI
OGRODOW YCH
radzimy
zwrócić się do najstarszych i najwięk
szych Zakładów Ogrodniczych C. UL
RICH, istniejących od roku 1805 w W a r
szawie przy ul. Ceglanej 11.
4v ,

W obec p o d n ie s ie n ia ce n n a
p a p ie r i r o b o c iz n ę z m u s z e n i
je s te ś m y p o d n ie ś ć o p ła tę z a
„G azetę L ud ow ą" n a k w a r t a ł
3-oi n a m k . 3 0 .—
P o je d y n c z y e g z e m p la r z
„ G a z e ty 11 b ę d z ie o b e c n ie k o s z 
to w a ł 3 m a r k i.

Z GO SPO DARSTW A.
JA K W Ł A Ś C IW IE NALEŻY O PŁA C A Ć
P O D A JE K ZA TYTOŃ DLA W ŁASNE
G O SIANY U ŻYTKU?
Przeciwko rozporządzeniu Minister
stwa Skarbu z dnia 4 maja 1920 r. vy spra
wie opodatkowania tytoniu sianego na
własny użytek przez gospodarzy rolnych,
które postanawiały między innemi, źe
najniższa opłata za tytoń ów wynosić
musi 100 marek polskich, że zasiany ty
toń zgłaszać należy wiprost do odpowie
dnich dyrekcji okręgów skarbowych i to;
najdalej do 15 czerwca 1920 r., wypowie
dzieli się stanowczo posłowie Basi. i za-

o a z e t K r:w r> r> w a

jY?

Eąckli gruntownej zmiany tego rozoor/;: ' ’ v dyrekcjach skarbowych, jak gojprzed;e rozporządzenie tego wymagało, i to
(fzenia. Ministerstwo Skarbu po pewnyc
o dnia 1 lipca 1920 r. Na wypadek jeiwahaniach zgodziło się na żądanie posfó
nak
gdyby jakiś urząd gminny nie chciał
naszych .i w dniu 11 czerwca 1920 r. w 1
przyjmować zgłoszeń, w takim razie zgło
Halo nowe rozporządzenie pod liczb
szenia te należy przesyłać wipxost do od
swą- 92/Pr/20, które sprawę opodatko
powiednich
dyrekcji okręgów skarbo
iwania tyicrhi wianeg.) or-ez Rojwida-z.
wych. Jizę d y gminne, które p.zyjęiy
reguluje w myśl icli potrzeb i żądań.
koszenia, mają tez ściągać oa gospouuNajważniejsze postanowienia rozpc
zy opłatę podatkową za zgłoszony tyrządzenia tego brzmią: Każdy gospodar;
.on,
w zamian zaś za pracę swą przy
może zasiać na gruncie swym tytoń dh
przyjmowaniu zgłoszeń i ipoborze opłat
własnego swego użytku na przestrzeni
uają otrzymywać dziesiątą część tych
'do .10 metrów kwadratowych (m kw.)
opłat,
czyli tak zwany 10% (procent). Co
o ile zaś obsieie nim większa przestrzel
lo podatku owego, to wynosi on i wdalw takim razie władzom skarbowy)’
szym ciągu po 10 marek od 1 metra kw a
przysługuje prawo wykupna liści tyto
dratowego obsianej tytoniem ziemi, z tern
niowych z owego obszaru przenoszącego
ednak zastrzeżeniem obecnie, że naj
10 m. kw .; władze skarbowe mngą je
dnak z prawa tego nie korzystać i pozo mniejsza opłata podatkowa wynosić ma
50 marek rocznie. Rozumieć to należy
stawić plantatorowi,
to jest gospo
w ten sposób, że plantatorzy, którzy ob
darzowi, który wystał tytoń, nawet owe
siali przestrzeń gruntową mniejszą od 5
hście zebrane z tego większego obszaru
m. kw., a więc 1, 2, 3 lub też 4 metry
zasianego ponad 10 m. kw. Praktyczni',
należy to w ten sposób rozumieć, że ty kwadratowe, muszą jednak zapłacić cal;:
toń zebrany z przestrzeni nie przekracza 50 marek tak jak gdyby obsiali 5 metrów
kwadratowych. Natomiast, o ile obsian:
jącej 10 m. kw. należy po zgłoszeniu
uprawy i pó opłaceniu podatku, o któ przestrzeń zajmuje więcej aniżeli 5 me
rym zaraz napiszemy, do gospodarza; ty trów kwadratowych, w takim razie pła
toń zaś zebrany z jedenastego, dwuna ci się już za każdy dalszy metr kwadra
towy osobno po 10 marek. Np. za 6 me
stego lub dziewiętnastego metra kwadra
trów kwadratowych będzie się musiało
towego obsianego obszaru może władza
skarbowa wykunić od niego lub też pozo zapłacić 60 marek, za 8 metrów kwadra
stawić mu go do własnego użytku. O b towych — 140 marek i t. d. Należytość
siany obszar musza plantatorzy zgłaszać
podatkową opłacać należy w urzędac!
yt swych urzędach gminnych, a nie gminnych zaraz przy zgłoszeniu obsia

ceh trau

nego obszaru. Urzędy gminne mają
wykazy
zgłoszonych
plantacji
prze
słać najdalej do d n ia . 10 sierpnia do
swych okręgowych dyrekcji skarbo
wych, pieniądze zaś otrzymane od go
spodarzy jako opłatę podatkową mają
złożyć naldalej do końca sierpnia w
swych urzędach podatkowych, które im
wydadzą pokwitowania. Przed złożeniem
nki swym okręgowym dyrekcjom skar
bowym.
Obecne postanowienia podatkowe są
bardzo dogodne i rozumne, to też, kara
dla nalaczy-plantatorów tytoniu za ich
przekroczenie
została
obecnie
pod
wyższoną do 1000 marek. Karę tę nało
żą urzędy skarbowe na tych wszystkich
gospodarzy, którzy nie zgłosili swej
uprawy tytoniu w przepisanym terminie,
lub też którzy !*;cie tytoniowe ze swego
zebrane, sprzedają innym, obcym osobom.
Niech więc każdy gospodarz uważa
na to, bo tytoń wysiany przez siebie zgło
sić na czas w swym urzędzie gminnym
i by on sam, ani też nikt z jego rodziny
gotowych liści tytoniowych nikomu ob
cemu nie sprzedawał; obywatelskim zaś
est obowiązkiem urzędów gminnych —
vtóre przecież wszystkie wiejskie gospo
darstwa znają, dbać o to, by każdy plan
tator tytoń swój zgłosił w przepisanym
ierminie, nim jsię straż skarbowa dowie.
ż,e ktoś tytoń wysiał, a do opłaty się nie
głosił.
Szczer.

Odpowiedzi od Redakcji,
m

ń m

i m

i m

m

m

m

m

26

i i

P. Stanisław Mielczarek w Grzy
Riiszewskim Tartaku. Oprócz paszpor
tu polskiego, który każdy Starosta
obowiązany jest wydać bez trudnoś
ci, potrzebna jest jeszcze na;paszporcie , wiza", to jest stempel Konsulatu
Amerykańskiego w Warszawie. Bez
tej , wizy* do Ameryki nie wpuszcza.
Jednak Konsulat Amerykański w W ar
szawie „wizy" takiej nie da, o ile
krewni lub znajom i z Ameryki nie
nadesłali Wam stamtąd poręczenia,
poświadczonego przez amerykańskie
go rejenta, że dadzą Wam u siebie
utrzymanie.
Sam a karta okrętowa,
czyli tak zwana »szyfkarta“ nie wys
tarcza. Napiszcie więc do Wasaych
krewnych po takie zaświadczenie.

P. Paweł Swatowski w Drohiczanach.^ Ognista kula, o którą się zapy
tujecie, był to tak zwany meteor,
czyli olbrzymi głaz, co krążył gdzieś
dalęko w przestworzach i zbliżywszy
dla depesz
się do ziemi został przez jej siłę
przyciągającą przyciągnięty i z w iel
TELEFONY: Dyrektora: 273-46. Biuio.- 256-01. Oddział sprzedaży: 273-38
kim hukiem spadł gdzieś niedaleko
RACHUNKI CZEKOWEi
od Waszej wioski. Nie dziwcie się
również blaskowi tego meteoru, bo
Ma 3005 w Banku Towarzystw Spółdzielczych w Warszawie.
przelatując przez powietrze, jakim
677 w Pocztowej Kasie Oszczędności.
ziemia jest otoczona, rozgrzał się do
Dostarcza tylko dla kóiek rolniczych i Stowarz. Roln.-Handl. narzę białości jak żelazo w ogniu. Napewdzia,maszyny rolnicze, żelazo, gwoździe, nasiona, nawozy pomocnicze arty no gdzieś w Waszej okolicy, gdzie
kuły budowlane, wyroby powroźnicze, maferjnty łokciowe oraz wszystko, co spadł ów kamień znajdą ludzie bar
wchodzi w zakres gospodarstwa i potrzeb rolników.
dzo wiele różnych drobnych odłam 
Załatwia wszelkie zlecenia handlowo-komisowe przemysłowców i rol ków, całe pole będzie niemi usiane.
ników w zakresie artykułów przemysłu i rolnictwa.
P. Jan Staniecki w Majdanie SitaSkupin! orgnniztłje handlowo wytwórczość rolników w poszczególnych nieckim. Prawdopodobnie jest im to
działach produkcyi
potrzebne, by kupić tam, gdzie jest
iB A C lH Ó W K Ę
Współdziała w organizowaniu stowarzyszeń handlowych wytworów taniej i sprzedać tam, gdzie drożej,
i wyszukuje dla nich rynki zbytu.
a później to niby dla ppzoru ogłoszą
A s t a iH n t e M
Pomaga w uruchomianiu i prowadzeniu stowarzyszeń rolniczo-han» w gazecie jakie są ceny w różnych
40X40
cm. waga metra kwadratowe
dlowych.
str°nach.
go około 38 funtów polecai
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KAMIENIE SCHODZĄ BEZ BÓLU.
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ATAKI W ZUPEŁNOŚCI USTAJĄ.

(początkowe). Ból w bokach i dołku podsercowym (gdzie schodzą się żebra). Pobolewa
nla w wątrobie.. Skłonność do obstrukcji!. Uryna ciemna i mętna lub też bezbarwna jak
woda. ~Język
Jezvk obłożony
obłoże
Gorycz • kwas -w ustach.
Odb janie gazami.
Wzdęcia i burczenie w kiszkach
Bóle 1 zawroty głowy
(podczas e t a k ó w ) . W dołku i wątrobie silny ból, który się rozchodzi
ku stronie tylnej — w pasie — krzyżu- i sięga aż pod łopatki, wzdęcia
Silne podenerwowali
brzucha, rozsadzani* żeber i parcie na kiszkę stolcową. Brak tchu oraz ból w plecach 1 klatce piersiowej (na
przestrzał). Niekiedy wymioty żółcią, dreszcze, zimne poty, żółtaczka.

Objawy
_

Objawy

Bliższych informacji udziela: Apiekarz-fizjolog H . N IE M G J E W S K I, N ow y Ś w ia t 16, m . 72.
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M i liii łatwy zarobek?
P is z d o n a s n a ty c h m ia st.
Potrzebujemy m ieć jednego człowieka
w każdej osadzie, wsi i miasteczku.

Slow. Mechaników Polskie!) w Ameryce,
F re d ry 2, W a rs z a w a .
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