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CHCEMY RZĄDU LUDOWEGO.
Świeżo utworzony rząd p. Grab
skiego jest martwy, bo niema on żadnego
programu i poza endekami, którzy sa na
wsi znienawidzeni, nikt za nim nie stoi.
Zaufania ludu pracującego nigdy on za so
bą mieć nie będzie. Cały lud1chce dziś
rządu ludowego, t. zn. rządu chlopsko-robotniczego.
Dlaczego?
^ Rząd ludowy może prędko skończyć
wojnę. W każdym razie chłopi i robotni
cy prędzej się ^dogadają z bolszewikami
niż nasi panowie. Bolszewików do siebie
nie dopuścimy, bo bolszewicy nie przy
noszą szczęścia ludowi, a tylko zniszcze
nie, dziki terror i pastwienie sie nad
bezbronną ludnością. Chcemy sami roz
strzygać o swoim losie, sami budować
swoje państwo, krwawej pomocy komi
sarzy bolszewickich nie potrzebujemy.
Chcemy wyczyścić nasza admini
strację z pachołków szlacheckich. Chce
my usunąć owych urzędników, którzy
pastwią się nad ludem, uciskają go. nie
jednokrotnie biją. ściągają niesłuszne po
datki i kontyngent. Chcemy urzędni
ków surowych ale sprawiedliwych i ma
jących serce dla ludu.
Chcemy, aby poli/yka wojskowa by
ła sprawiedliwa, fcby ciężar wojny był
równomiernie na wszystkich rozłożony,
aby we wojsku sfużyli zarówno bogaci
jak biedni, aby ludizi niezbędnych w go
spodarstwie nie brano do wojska. Chce
my, aby ustały nadużycia złodziejstwa
w intendenturach wojskowych.
które
przynoszą wstyd armji, a szkodę krajowi.
Chcemy, aby reforma rolna była na
reszcie wprowadzona w życie, aby mało
rolni i bezrolni dostali ziemię. Chcemy,
aby karano jako zdrajców kraju tych,
którzy mają nieobsiane odłogi, a nie dają
ich chłopom w dzierżawę. Chcemy ure
gulować sprawiedliwie serwituty
paszenie w lasach i na łąkach. Chcemy,
aby lud miał drzewo na opał i odbudowę,
aby nie mieszkał po norach i aby szlach
cice nie paskowali lasami do spółki z ży
dami.
Te wszystkie sprawy i tysiące in
nych może załatwić tylko rząd ludowy,
rząd. który się zabierze nareszcie do bo

gaczy, kapitalistów, pasterzy, darmozja
dów. wyzyskiwaczy
i
obszarników.
Trzeba całą administrację wziąć mocno
za łeb, aby służyła ludowi, a nie wła
snym wygodom i możnym tego świata.
To może zrobić tylko rząd ludowy,
rząd. który utworzą Kluby chłopskie i ro
botnicze. Pomiędzy tymi klubami, w Sel
mie jest już ścisłe porozumienie. Klub
P: S. L. (85 posłów). P. S. L. Wyzwolenie
(23 posłów), Klub Stapińskiego (11 po
słów), Narodowa Partja Robotnicza (2S
posłów) i Pol. Partja Socjalistyczna (35
posłów) działają w Sejmie razem i zgod
nie. Jakkolwiek pomiędzy partiami ro
botniczymi i włościańskimi sa duże róż
nice (zwłaszcza na punkcie aprowizacji)
kluby te liczące razem 182 posłów idą ra
zem przeciw prawicy, aby obalić naresz
cie pańskie rządy i zaprowadzić w Polsce
ład ludowy. Łuid'zono się jakiś czas. że
uda się na stronę ludową sprowadzić t.
zw. Zjednoczenie Ludowe z p. Skulskim
na czele. W tem zjednoczeniu jest spo
ro chłopów. Ale w Zjednoczeniu Ludowem rządzi niepodzielnie ks. arcyb. Teodorowicz. który jako duch zemsty krąży
po Sejmie i wszystko rozbija. Zjedno
czenie Ludowe popiera stale stronę pra
wicy i ci chłopi posłowie, którzy tam sie
dzą, pomagają do utrzymania wstecz-

nych rządów. Wielką krzywdę uczynili
i Polsce i ludowi samemu ci. którzy wy
bierali posłów endeckich i zjednoczenio
wych. Ci posłowie są obecnie podporą
szlachetczyzny i wstecznictwa, której
ruszyć nie można, bo zaślepieńcy chłop
scy pomagają reakcji do utrzymania się
przy władzy. Może sobie tedy admini
stracja
hulać swobodnie, bo zawsze
znajdzie podporę w chłopach z pod' znaku
p. Grabskiego i Skulskiego.
Ale czas pracuje dla ludu. ’ Lud wi
dzi, co się dzieje i sądzi i pamięta; zapła
ci im kiedyś za tę krzywdę, którą roibia
obecnie ludowi. Tak jak rzeki nie mo
żna zatrzymać w biegu, tak żywiołowego
wyzwalania się masy ludowej nikt nie
zdoła zatrzymać. Przejdzie ona jak fala,
połamie przeszkody i dojdizie do swego
celu. Czasy są burzliwe, wojenne, umy
sły ludzkie dojrzewają, fala ruchu ludo
wego wzrasta i biada tym, co stoją w, dro
dze wyzwoleniu.
Dziś czy jutro dojdziemy do swego
celu. Utworzymy swój własny rząd lu
dowy, chwycimy ster państwa w swoje
ręce, aparat rządowy będzie naszym apa
ratem, a wtedy usuniemy samolubstwo
i urzędy, a zaprowadzimy ład i sprawie
dliwość.
, ^
Ludowiec.
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Lud musi bronić P olski niepodległej
Państwo polskie jest własnościa lu nic nie zważają. Chłopi w Rosji bronią
du polskiego. Lud bez państwa będzie się w ten sposób, że tworzą ze wsi for
jak bezmyślne stado bez organizacji, bez malne fortece i kiedy zbliży się jakaś
pomocy i bez żadnej opieki. Bez organi banda do wsi, wychodzą z karabinami
zacji państwowej żaden chłop nie będzie i kulami odpędzają rabusiów od swoich
pewny swego mienia i życia, żaden robot siedzib. Jest to zabójcza wojna we włanik nie bęidzie pewny pracy ani bezpie stiem społeczeństwie, która cofa krai
o setki lat i wtrąca go w przepaść barba
czeństwa swej rodziny.
Kiedy w Rosji załamała się organiza rzyństwa.
Bolszewicy zrujnowawszy
Rosję,
cja państwowa i nastał bolszewizmi —
znikło wszelkie bezpieczeństwo posiada chcą także zrujnować Polskę. Stąd1woj
nia i pewność życia. Bandy rabusiów na polsko-bolszewicka. Chcą nas przemie-'
przepływają przez wsie i miasteczka i gra nić w rumowisko. Bolszewicy chcą
bią, kradną, mordują. To. co chłop za upaństwowić wszystką ziemie, a w miri
sce prywatnej własności zaprow;” ' i;
pracuje, zbierze, wymlóci zabiorą mu ra
busie. którzy się z nikim nie liczą i na komunizm. Chcą z ^a-le) Polski z u.
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ła wobec społeczeństwa. Sejmu i Rządu odstraszać ludzi innych kierunków, poli
opinje o potrzebach drobnego rolnictwa tycznych i przeszedł w otwarty „zatarg".
i broniła zawodowych interesów włoś- Niezadowolone
kółka
zjechały
się
ciaństwa. W C. T. R. inne przywileje w czerwcu na „Zjazd" i dokonały wybo
miał rolnik większej własności, a inne ru nowego zarządu, znów całkowicie jed
podrzędne z mniejsze}; w dodatku rolnik nostronnego, t. j. wybrano ludzi należą
małorolny, był podporządkowany i re cych do partji politycznych nie stojących
prezentowany nazewnątrz przed przed na stanowisku czysto ludowem. To też
stawicieli większej własności. Taki stan przed kółkami stoi krytyczny przełom.
rzeczy był możliwy do czasu1
, gdy drob Albo rozłam
i
prowadzenie pracy
ny rolnik nie był w stanie o własnych w dwóch kierunkach, albo szukanie inne*
siłach i własnym rozumem pokierować drogi wyjścia.
swoją zawodowa organizacja.
W tej chwili toczą się narady o usu
Życie idzie naprzód i wysuwa coraz niecie widma rozłamu, który jako szko
to nowe potrzeby. Między innemi nale dliwy wydałby jaknajfatalniejsze rezulta
żało stworzyć dla kótfek taką organizację, ty. Stoimy i stać będziemy na stanowi
któraby
należycie
kierowała
praca sku stworzenia odpowiedniego gruntu
oświatową rolniczą i odpowiednio repre dla pracy kółek w jednej organizacji, i al
zentowała interesy rolnictwa drobnego. bo w myśl pierwotnego projektu należy
Osiągnąć to można było, bądź przez zreorganizować Centralne Tow. Rolnicze,
przeistoczenie C. T. R. na organiz.acis albo zwołać powtórny nie jednostronny
wspólną, równowartościową dia rolników Zjazd Kółek Rolniczych, który wypowie
większej i: drobnej własności, służącej się ostatecznie o formie Centralne.} Orskutecznie interesom; fachowym1 całego ganizacij Kółek Rolniczych.
Dodamy
polskiego rolnictwa, albo stworzeniu od tylko, iż za nos. nie pozwolimy się niko
rębnej organizacji dla kółek rolniczych.
mu prowadzić.
O
przeistoczenie C. T. R. na placów Ludzi naszego kierunku
pracuie
kę wspólną dla wszystkich rolniików. to w kółkach dużo i nie zgodzimy się nigdy
czyły sę narady, lecz kierownicy C. T. na to, abyśmy mieli być pomijani w do
R. nie godzili się na proponowane zmia statecznymi udziale w Zarządzie Kółek
ny w ustawie. Cidy próba ta nie powiodła Rolniczych.
się, należało pójść inną drogą i stworzyć
Nie chodzi nam o wpływy politycz
Samodzielny Związek Kółek Rolniczych, ne, gdyż politykę w kółkach rolniczych
w niczem niezależny od C. T. R. W tym uważamy za zbędną.
duchu zapadła uchwala delegatów kółek
Niemniej _jednak Związek Kółek mu
z marca 1920 r. Stała się rzecz wielkiej si być oragnJzacji® czysto fachowa, kiewagi. Rozeszli się drobni rolnicy z ob rowaua przez łudzi o różnych kierunkach
szarnikami, tworząc własną organizację, ludowych, którzy nie będą stwarzać
dostosowaną do potrzeb rolnictwa włoś z kółek „folwarku" tej lub innej partji.
ciańskiego'.. Współpracę w Samodziel
Ludow/ec.
nym Związku Kóiek Rolniczych przy
rzekło dużo światłych rołników-ziemian.
Usamodzielnienie kółek, po nieudanej
próbie przeistoczenia C. T. R., jest ręczą
doniosłą i w skutkach swoich mogło być
owocne, gdyby nie pewne błędy. A oto
Gdy żal masz w głębi duszy, gdyś myślaone:
[mi gnany,
Tworząc Samodzielny Związek, cho
dziło prawdziwym działaczom ludowym Idź hen — na bujne pola, wsłuchaj się
0 to, aby zjednoczyć w nim wszystkich
[w ich ciszę,
drobnych rolników, bez względu na to, Tam ci serce otworzą, pól ukoją łany,
jakie każdy z nich ma zapatrywania poliiTam cię piosnka skowronka tkliwie ukołysze..
tyczne. Naczelnym celem Samodzielnego
Związku miało być podnoszenie kultury Tam się bóle serdeczne i twe niepokoje
rolnej i obrona interesów drobnei włas
Wydadzą takie małe, takie jakieś drobne,
ności.
Ze
się wkrótce rozchmurzą smutne lica twoje,
koledzy-rolniey_ z partii
O
znaczeniu dla wsi polskiej kółek Niestety
Źe
i serce tym łanom stanie się podobne...
rolniczych
pisaliśmy
niejednokrotnie .„Wyzwolenia", którzy tylko siebie uwa
żają
za
prawdziwych
ludowców,
urządzi
w „Ludowej". Tym razem pragnę za
poznać czytelników z zatargiem, jaki od li swojego rodzaju „zamach" na listę za Hej, wy zielone pola i wy kwietne łąki,
bywa się w kółkach o ustrój kółek i „wla- rządu kółek, w której zastosowano klucz Któż się-bo waszą wonią, widokiem nie
[wzruszy!..
dzę“ nad! tymi chicpskiemi rolniczemi or nieodpowiadający istotnej liczebności po->
politycznych Jam was każdym pokochał fibrem mojej
ganizacjami. Do 1920 r. kółka rolnicze szczególnych kierunków
zrzeszone w powiatowe związki miały stronnictw ludowych. Członków naszęco
[duszy...
swoją Centralę przy Centralnem Towa ■stronnictwa, którzy byli na liście iak:
rzystwie Rolniczem, organizacji obszar Błyskosz, Burakowski. Jóźwik. Wojda Ten zdoła was ocenić, kto po dniach rozłąki,
ników^. Taka zależność kółek od. Cen 1 t. d. z listy wykreślono; a wybrana Ujrzy łany zielone, ujrzy bujne zboże,
tralnego Towarzystwa Rolniczego miała prawie samych „Wyzwoleńców", nato
pewne swoje zalety, lecz były i grube miast innych zupełnie z listy usunięto. Gdy faluje od wiatru, jakby wielkie morze...
wady. Zalety polegały na tem. iż zie Z naszych członków widocznie przez
Jan Płokarz.
„dopuszczano" — po
mianie, a właściwie niektórzy z nich niedcpatrznie
w pracy kółek brali udział, dzieląc się słów: Kowalczuka i Kiełaka. Gospodarza
z drobnymi rolnikami wiedza fachowa, mi w Związku zostalii „Wyzwoleńcy".
W celu nabycia wyborowych DRZE
zdobyta w szkołach rolniczych i w życiu My stanęliśmy na stanowisku, iż organi
praktycznym. Wady polegały na tem; iż zacja kółek jest rzeczą stała, zarządy zaś WEK OW OCOW YCH, NASION, NA
OGRODOW YCH
radzimy
organizacja kółek była przylepkiem przy zniżenia się i poparcia zarządowi, w któ RZĘDZI
Centr. Towarz, Rolniczem, wskutek cze rym znaleźliśmy się w mniejszości, udzie zwrócić się do najstarszych i najwięk
go drobni rolnicy nie mieli niczem niej liliśmy, biorąc W nim liczebnie mały. ale szych Zakładów Ogrodniczych C. UL
RICH, istniejących od roku 1805 w W ar
krępowanej swojej centralne! organiza moralnie bardzo poważny udział.
Jednostronny skład zarządu zaczai szawie przy ul. Ceglanej 11,
cji, któraby bez uzależniania się wydawa
Teden wielki łan wspólny, na którymby
wszyscy wspólnie pracowali.
Czy to ma być naszem dążeniem?
Nie! Obywatel polski — czy to' chłop,
czy robotnik — chce być wolnym! Chce
pracować na swoim kawałku roli. czv na
swoim warsztacie, a ani słyszeć nie chce
0 wspólnej państwowej własności.
Prawda, że w nasziem młodem pań
stwie jest jeszcze wiele nieporządku, wie
le krzywdy. Ale my to usuniemy sami
Z naszymi panami i obszarnikami sami
damy sobie rade! Bolszewicka pomoc
będzie sie mścić nie na .panach, ale na
nas — na prostym ludzie, na chłopach
1 robotnikach. Najgrubsi panowie w ra
zie niebezpieczeństwa uciekną z Polski za
granicę, bo maja pieniądze nagromadzo
ne. W Polsce zostanie tylko lud robo
czy, bo on niema gdzie. ani za co uciekać
i on będzie znosił na swoich barkach
brzemię obcego najazdu, on będzie, znosił
rabunki, krzywdy i grabieże.
Dlatego póki czas trzeba sie bronić
rękami i pazurami! Trzeba iść do wośska
nie dla walki „za panów14, ale za Polskę,
a Połska to my, lud — chłopi i robotócy.
Jeżeliby nawet wszyscy nasi panowie
i kapitaliści uciekli za granicę to Polska
mimo to będzie, bo Polska to sa nasze
łany i łąki, lasy i góry, nasze wsie i mia
sta, nasz lud roboczy wiejski i miejski,
liczący przeszło 25 miljonów' na całej zie
mi polskiej.
Tej naszej
ojczyzny
zamkniętej
w granicach naszego państwa musimy
tedy bronić wszyscy bez wyjątku, aż do
ostatniej kropli krwi, bo jakbyśmy broń
Beże 'teraz przemarnowali naszą ojczy
znę, to ona na długie lata popadłaby
w nową straszna niewolę, a my z wol
nych obywateli stalibyśmy się niewolni
kami.
Dlatego trzeba iść do wojska, trzeba
kupować pożyczkę państwowa, bo śmia
ły i nieustępliwy żołnierz to najpewniej
sza obrona naszej Rzeczypospolitej Lu
dowej.
Antoni Woźn/ak.
...................
chłop z nad Wisły.

Hej, zielone łany!...
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ludu polskiego jest koniecznością naszą
i koniecznością państwowa:
Poseł Wojda w szeróko zakrojonej
WIEŚ SZANIEC. POW . BUSKI.
swej przemowie poruszył wszystkie ko
Choć odczuwamy biedę i nędzę, je nieczności państwowe ze stanowiska lu
dowego.
dnak i dzień w życiu człowieka bywa
wesołym. Drodzy Bracia, chciałbym się
Poseł Mieczkowski, adwokat z Łom
z Wami tą radością podzielić i pochwa ży, endek, wybrany na posła głosami Kur
lić, tym świętem narodowym w dniu piów. zaraz na początku swej mowy roz
3 maja, z jakim zapałem i podnietą obcho pętał taką (burzę niezadowolenia wiecodziła je wioska nasza. Już o godz. 9-ej wników, że rnwno nawoływań przewodni
rano odprawił ksiądz proboszcz nabożeń czącego. burzy nie dało się uspokoić i enstwo, na które przybyło wiele ludzi dedki poseł musiał zejść z trybuny.
i dziatwy szkolnej z dwóch szkółek, któ 1 słuszna hańba spotkała go za sprzenie
re mamy w naszej wiosce. Po nabożeń wierzenie zdobytego iz-aufania, bowiem
stwie i po pięknej mowie udaliśmy się Puszczaki rozumią doskonale do jakiego
piękną mowę, podkreślając znaczenie
obozu chciał ich p. poseł wciągnąć i jak
3-go maja, jako jesteśmy wolnym naro chce ich interesów bronić.
dem, nikł nam nie zaiprzeczy, bv nie by
Ale jaikkolwiak inny biedni, upośledze
ło wolno tej uroczystości
obchodzić ni i prawie zapomniani w naszej puszczy,
Polakowi. Po tej mowie udaliśmy się1 to jednak umiemy odróżnić, kto idzie z na
pochodem tam, gdzie dawniej mieścił się mi, a kto przeciw nam, umiemy odróżnić,
kiasztor kamedufów, a obecnie nieistnie choćby wróg nasz przyoblekł sie w ow
jący, bo moskale rozebrali. Na tym miej czą skórę. A lud całej Polski niech wie,
scu leża pogrzebani, polegli w 1863 r. że będziemy ulmiieli wspólnemi siłami
powstańcy. Na miejscu tym wypowie z całą bracią, odeprzeć wroga zewnętrz
dział podniosłą mowę gospodarz Pocza- nego i wewnętrznego.
Następnie zabrał głos p. Paweł Szczu
jar.^ W i mowie tej wskazał, że my chłopi
dziś na równi'mamy prawa z innemi sta rek, znany nam ze swej życzliwości orę
nami. Bardzo jasną mo<wę miał pan nau downik ludowy. Swoją prostą, szczera
czyciel W. Tatarski o upadku Polski. Na a stanowczą przemową uspokoił odra z.u
zakończenie przemówił ip. E. Tatarski, burzę niezadowolenia, wywołaną pnzez po
że my doczekaliśmy tej wolności1, za któ przedniego mówcę. On jeden odczuł i po
ruszył publicznie te bolączki, które nas
rą nasi ojcowie życiem płacili i krew
przelewali, by kiedyś potomstwo wycho gniotą, a mianowicie: postępowanie rzą
wywało się już wolne, a tym potom dowych nadleśnictw i :ich urzędników
stwem jesteśmy my.
z ludnością puszczańską.
Jan Łado,
Nie mamy żadnych zarobków, gdyż
w naszej puszczy nie ma żadnych fabryk,
rzadko kto imoże utrzymać siebie i ro
Z PUSZCZY KURPIOWSKIEJ.
dzinę z roli, którą wydarł z piasczystej
Związek puszczański zwołał na nie puszczy, urosił i zasilił własnym potem,
dzielę dnia 20_£zerwca b. r. mieszkańców a jeżeli znajdzie się ktoś, który odjął sobie
puszczy kurpiowskiej na wiec do Łysego, od ust i chciałby sprzedać czy to nabiał,
v/ powredie Kolneńskim. Wiec — w któ czy tarę, aby kupić soli lub narzędzia do
rym brało udział przeszło 15 tysięcy gospodarstwa, to musi tracić czas- i prze
uczestników ze 'wszystkich zakątków widywany zarobek, aby towar wywieźć
puszczy, rozpoczął się uroczystem nabo lub wynieść na swoich plecach do targu,
żeństwem na miejscu wiecowania, to jest oddalonego o kilkadziesiąt wiorst. Kolei
w lesie.
bowiem niema, Pola nasze w szacho
Celem wiiecu było omówienie bolą wnicy, piasczyste, mało urodzajne.
czek społedzmych -i gospodarczych, na ja
Rząd moskiewski i prusacki uznawał
kie cierpi ludność puszczy, oraz naradze na'5'.ae wyjątkowo ciężkie położenie i choć
nie się nad1 sposobem ich usunięcia, jako nie pomagał a niszczył nasze lasy. to je
też zajęcie stanowliska w sprawie plebis dnak jakoś było lżej.
cytu na sąsiadujących z puszczą Mazu
Z darów bożych, jakie naim puszcza
rach.
daje. mogliśmy korzystać swobodnie.
Przewodniczył wiecowi p. Chetnik. Wolno nam było bydło pasać po lasach,
redaktor. „Gościa Puszczańskiego11, który wolno nam było zbierać w lesie suche
do prezydium powołał obecnych, na wie gałęzie, jagody, grzyby. A nietylko było
cu posłów ludowych pp. Józefata Błys- wolno nam. ale naszym ojcom, praojcom.
kosza i Teofila Wojdę.
pradziadolm1, boć żyło sie w lesie i z te
■Przemawiali kolejno: poseł Załuska, go co las dawał. A nikt nie nadużywa!
który zachęcał, aby Kurpie — bodąc są tego prawa, owszem byliśmy strażnikami
siadami Mazurów i współżyjąc © niemi dobra społecznego i zachowaliśmy pusz
mimo przeszkód granicznych, starali się czę kurpiowska nienaruszoną. Dopiero
paraliżować przemożny wpływ agitacji siieikiera moskiewska i pryska rozpoczęła
prusackiej i dopomogli naszym braciom rabunek, a nam się zdawało, że to nasze
Mazurom do zjednoczenia się w jednej ciało rąbią. Byliśmy bezsilni. Dziś każą
naszej Macierzy-Ojazyźnie.
nam płacić za to, co uważamy za dar
Poseł Błyslkosz powitał zebranych Boży. Ale nie chodzi nam o pieniądze.
imieniem klubu poselskiego Polskiego Skarbowi odrodzonej Polski chcemy dać
Stronnictwa Ludowego i podkreślił, że iaknajwięcej. dziś dajemy podatek krwi
wysokie uświadomienie ludu mazurskiego, przez naszych synów, braci i mężów, i da
który mimo pruskiej1przemocy gospodar jemy bez szanowania 'ku pożytkowi ogól
czej i kulturalnej, trwającej kilkaset lat, nemu; ajle chodzi nam1 o to, że nalro za
zachował język ojczysty i zwyczaje pol przeczają tych praw odwiecznych, że
skie, przyczyni się do
podniesienia urzędnicy i dozorcy leśni znęcają się nad
i utrwalenia idei iuidowej w naszej Polsce. każdym, kogo w lesie spotkają, że nas
Dlatego zjednoczenie Mazurów z res®ta włóczą po sadach i nakładają na nas dot
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kliwe kary. W nadleśnictwach obchodzą
się z nami Jako z chamami, ludźmi gor
szego gatunku, że załatwienie jakieś
sprawy uzależniają od humoru urzędni
ków. Zarekwirowane cd nas produktu
otrzyimują ludzie, którzy są nam obcy du
szą i sercem; chodzi nam o to, że z przy
działu żywności, a .zwłaszcza cukru nie
korzystamy a wiemy, że korzystają obcy
duszą i sercem. O to wszystko nam
chodzi. I jakkolwiek komuś może sic to
wydać „głupstwami11, to dla nas prostacz
ków. są to konieczności życiowe. To też
wdzięczni jęsteśmy p. Szczurkowi, że on
te sprawy odczuł i publicznie poruszył.
Spodziewamy się. że pan starosta powia
tu, który był na wiecu obecnym i przy
rzekł nam ojcowską opiekę, wywiąże się
z danego przyrzeczenia, a wdzięczności
i naszej może być pewny.
Pana Szczurka zaś i panów posłów
ludowych prosimy, aby pamiętali o nas.
wzięli nas w swoją opiekę i wyjednali
nam potrzebną ulgę. My prostaczkowie,
aie szczerzy o Puszczę naszą, naszą Pol
skę całą i wszystikich braci naszych i sio
stry nasze kochaimy miłością bliźniego,
a w dążeniach naszych kierujemy się tą
samą gwiazdką, która przyświeca całemu
Urdcwi polskiemu.
_____ Jan Gałązka.
Z GM. DOBRA POW. BRZEZIŃSKIEGO
Wrażenia komisji rolne! w Dobrej.
Do gińmy Dobra pan Starosta nade
słał okólnik, żeby miejscowa -rada gmin
na powołała komisję rolną do zbadania
i zaopiniowania na miejscu deklaracji, wy
pełnionych przez ogspodarzy wyżej 25
mórg ziemi posiadających. Według na
kazu pana Starosty mieli wejść do komisji
przedstawiciele z większej posiadłości,
średniej i małej — po jednym. Z większej
został wybrany p. Roliński z Klenlcu,
z średniej p. Wolski; z Mieczków. a z maicj Gubowski z Imielnika.
Po zbadaniu deklaracji okazało sie.
że^ gospodarze, posiadający od 25 do 40
mórg ziemi odstawili swój należny kon
tyngent. Wydajność ziemiopłodów przed
stawili^ ci gospodarze umiarkowanie, a lu
ki, które się okazały, komisja poprawiła
i zadeklarowała tym' gospodarzom, aby
swe zboże zbywające, podług wykazu od
stawili do Centrali zbożowej.
Lecz
w smutnem położeniu znalazła się komi
sja rolna, gdy przystąpiła do zbadania
deklaracji z większych majątków, mia
nowicie folwarków. Co się okazało. Fol
wark p. Kleniewskiego w Szczawinie po
siadał 40 korcy gotowego zboża, które to
zboże było zadeklarowane do odstawy
przez samego dziedzica. Dzisiaj gdy ce
ny się podniosły w handlu pozakontyngentowym, to p. dziedzic się wstrzymał
z odstawą, a szykował puścić zboże wi
docznie na szmugiel. Lecz komisja zao
piniowała w połowie do odstawy.
Majątek Dobieszków p. Kaczkow
skiej, jak ifara zaznaczył urząd gminny,
wcale swej deklaracji nie wypełnił,
choć ten folwark ma zapas zboża w na
szej okolicy największy tak dalece, że
w tym majątku znajdują się 2 młyny
swodne. w których to przed dworskiem ży
tem trudno coś dla siebie zemleć.
A najgorzej się popisał majątek Do
bra p. dziedzica Gajnego. który posiadał
pierwszorzędną ziemie w naszej okolicy.
I ten to p. dziedzic przedstawił w dekla-
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racji, że na kontyngent nie odstawi! nic,
a w przedstawionych nieużytkach, to są
prawie same laki. Komisja była bardzo
zadziwiona, że z takiego pięknego obsza
ru ziemi, nic nie było na odstawę. Taki
Kluszczyński, były jeniec na NowymImielniku rolnik 11 morgowy, miał_ ścią
gnięte przez egzekucję swą należytość,
choć na utrzymanie jego rodziny zostało
się 18 funtów żyta, a było to w marcu r.
b.. Dziwne wrażenie?
I ten to pan dziedzic Gajny przedsta
wił w swej deklaracji, że morga wydała
mu tylko 15 korcy kartofli. Dziwne, bar
dzo dziwne? Pewnie p. dziadzie sadził,
że te deklaracje będą rozważać szewcy,
•a nie ludzie, którzy mają pojecie o gospo
darstwie. I tu dopiero niech rozważa
przeciwnicy reformy rolnej*, czy jest po
trzeba, czy nie. Gdyby to chłopi mieli tę
ziemię, to napewno niejednaby setka kor
cy zboża wpłynęła do składnicy.
Mojem zdaniem tacy panowie niepo
trzebni sa, żeby sie wałęsali po swych do
brach i byli udręka dla ludzi, a ciężarem
ziemi, ojczyzna zaś z braku ludzi uczo
nych musi stanowiska obsadzać różnymi
wyrzutkami społeczeństwa i często czy
hających na jej zgubę. Za pieniądze, coby
ci panowie otrzymali za ziemię przez re
formę rolną mogliby pozakładać wielkie
handlownie, których dzisiaj brak. albo są
w obcych rękach.
An/onl Gubowski.
Członek Komisji Rolnej.

GAZETA

L U D O W A1

Niech nasi Czytelnicy

uważnie, przeczytają co tu niżej
jest napisane!

Do zeszłego numieru dołączyliśmy
dla każdego Czytelnika już gotowy, wypi
sany -przekaz, ma 'którym dokładnie jest
wymiemiiona należność przypadająca od
każldego Czytelnika. Z przekazem tym
należy udać sdę na najbliższą pocztę i tam
bez żadnych kosztów za przesyłkę pie
niądze wpłacić.
Przekazy te mają całkiem inny wy
gląd ntiż dotychczasowe przekazy pocz
towe i dlatego niejednemu może się zda
wać. że to tyliko jakiś zwykły kwitek, czy
też przypomnienie o zapłatę. Przekarzy
te nazywają się przelkazami Pocztowej
Kasy Oszczędności (P. K. O.) i każdy
urząd pocztowy obowiązany jest przyj
mować za nimi pieniądze. Przekazy te
mają jeszcze tę właściwość, że za prze
syłkę pieniędzy płaci ten. kto je odbiera,
a nie ten, kto wysyła. Wildlziicte więc sa
mi. że i w: takiich nawet sprawach Redak
cja stara się według możności wszystko
Wam ułatwiać.
Na rozesłanych przekazach wypisa
liśmy sumę przypadająca za kwartał trze
ci. Jeżeli ktoś zalegał jeszcze z dopłata
do kwartału drugiego, to :i tę iziaległość
też do przekazu dopisaliśmy.
SKARYSZEW. POW , RADOMSKIEGO.
Następnie musimy tu jeszcze wyjaś
W[ niedzielę dn. 27 czerwca b. r. od
nić.
że wszyscy ci Czytelnicy, co na pobył się u nas wiec ludowy, na którym
cząUkiu roku zapłacili z góry 40 marek za
przemawiał p. Wybult, przedstawiając
zebranym w liczbie około 3 tysięcy słu cały rok, również musza już do 3-go kwar
tału dotpł&ciĆ po 20 marek, gdyż w pierw
chaczom całokształt pracy Polskiego
Stronnictwa Ludowego w Sejmie i na ja szym kwartale „Gazeta*4 kosztowała 10
kie napotyka ono trudności. Równocze mareik, w drugim — 20, a w trzecim trze
śnie nawoływał p. Wybult do stworze ba za nią płacić 30 marek, co razem wy
nosi 60 marek. Skoro więc zostało na
nia jednolitej silnej chłopskiej organiza
cji, któraby miie pozwoliła wodzić się za desłane tylko 40 marek, więc trzeba ko
niecznie do trzeciego kwartału (dopłacić
nos przez rozmaitych pańskich pachoł
20 mareik. Nie jeden może sobie powić:
ków.
I „zapłaciłem za rok zgóry i nic mię więcej
Słuchacze gorąco przyjęli przemó
nie obchocM“. Taik, ale Wtedy „Gazeta"
wienie p. Wybulta co nie podobało się musiałaby przestać wychodzić, gdyż nie
endeckiemu posłowi Mazurowi, który tam byłoby za co jej drukować. Żeby to „Ga
był obecny. Pan Mazur miał czelność zetę" można było wydrukować odraz u na
czelność bronić brudnej a wrogiej ludowi
cały rok z góry i później tylko- co tydzień
polityki endeckiej.
rozsyłać, to i cenę możnalby w ciągu ca
Zebrani nie pozwolili mówić temu
łego roku utrzymać. Ale niestety „Gaposłowi, który choć w chłopskiej sukma zeta“ co tydaiteń musi być drukowana na
nie, jednak wysługuje się wrogom chłop nowo, a sami wildlzicie jak ceny na wszyst
skim. P. Wybult uspokoił wzburzonych
ko idą w górę. wiec i drukarze, którzy
ludzi.
w styczniu kazali pfacić sobie po 900
Gdy skończył sługus szlachecki, od marek tygodniówki, teraz zażądali po 2500
powiedział mu nasz mówca spokojnie marek. To samo jest i z papierem. Niech
bez osobistych wycieczek, co słuchacze więc się Czytelnikom naszyto nie zdaje,
z wielką radością przyjęli uchwalając że to jest jakiś pasek ze strony „Gafzety".
pełne zaufanie dla posłów lodowych.
„Gazeta11 z tej zwyżki nie tylko nie ma
Byłoby smutniej się skończyło dla feniga zysku, lecz jeszcze traci, gdyż
posła Mazura, lecz uciekł on z wiecu na Czytelnicy odpadają. Jeżeli jednak poró
wpół z płaczem, nie czekając końca.
wnać te ceny, jakie się płaci za gazety
Po skończonym wiecu zawiązało się i2 cenami ptaconemi za inne rzeczy, to ga
w Skaryszewie Koło Polskiego Stronni zety są i tak jeszcze niesłychanie tanie.
ctwa Ludowego, na czele którego stanął
Nie utyskujcie więc na drożyznę, tyl
p. Ziemba. Koła nasze powstają w całej ko śpieszcie na pocztę z pieniędzmi, bo
gminie, bo chłopi już zrozumieli, że w je opłaci się Wam nietyłko 30 ale nawet
dności siła.
i 50 mareik kwartalnie zapłacić za „Gaze
''W końcu postanowiono zaprenume tę". która gorąco Waszych spraw broni.
rować jaknajwjększą ilość „Gazety Ln- Bądźcie przekonani, że położenie Wasze,
'dowej“, która otwierać będzie ludziom które i tak jest ciężkie, byłoby stokroć
bezy, służyć radą i ipomocą i bronić ich cięższe, stokitoć więcej bylibyście przez
przed wyzyskiem i nadużyciami, prowa policję, urzędników i panów poniewierali,
dząc do ostatecznego zwycięstwa.
gdyby’ nie było uczciwych gazet, które
Uczestnik wiecu.
Was bronią. Podtrzymajcież wiec swoją

„Gazetę Ludową11, bo w Waszej obronie
staje.
Zarząd „Gazety Ludowej".

. . B A Ł T Y K“ POLSKIE TOW. ŻEGLU
GI MORSKIEJ I RZECZNEJ.
Bałtyk Polskie Tow. dla Żeglugi Mor
skiej i Rzecznej, o zawiązaniu którego do
nosiliśmy już poprzednio, rozpisało sub
skrypcję na kapitał zakładowy w wyso
kości 6 mil. marek.
Ponieważ założyciele tego Towarzy
stwa. pochodzący ze sfer ludowych, po
stawili sobie za cel oprzeć całe przedsię
biorstwo na kapitałach przedewszystkiem
chłopskich, a nie dopuścić do udziału wiel
kich kapitalistów, dlatego też ułatwiono
warunki podpisywania akcji w ten sposób,
że kwotę 500.— marek, przypadającą na
jedną akcję, można wpłacać ratami,
a mianowicie na pierwsza ratę wpłaca
się tylko 200. — marek, resztę zaś spła
ca się w następnych ratach.
Każdy gospodarz powinien zakupić
akcje „Bałtyku11 w swym własnym inte
resie. bo jest to najlepsza lokata kapitału,
dająca duże procenty, oprócz tego popiera
w ten sposób przedsiębiorstwo ludowe,
przeciwstawiając je kapitałom wielkim.
Wpłaty na akcje przyjmują: Bank
Krajowy we Lwowie i Krakowie ze
wszystkimi swoimi filjami, wszędzie Pol
ska Krajowa Kasa Pożyczkowa, konto
Nr. 1020, Bank Handlowy i Bank Kupiectwa Polskiego w Warszawie. Bank
Związku Spółek Zarobkowych w Po
znaniu
Sierż. B/enlek.

M M c i telegraficzne.
Z FRONTÓW BOJOW YCH.
= Front Ukraiński. Przyczyną opu
szczenia Kijowa, jak już pisaliśmy było
to, że nieprzyjaciel zagroził naszej armji
znacznemi siłami od północy, od połud
nia konna dywizja Budiennego przekra
dała się bocznemi drogami i lasami na ty
ły naszych wojsk i ciągle je silnie niepo
koiła. Przyszedł więc rozkaz Naczelne
go Dowództwa, by front o ile możności
skrócić i ścieśnić, by w ten sposób unie
możliwić Buidiennemu przekradanie się
na nasze tyły. Z tego więc powodu woi^
ska nasze opuściły jeszcze Żytomierz
i, Byrdyczów i zajęły linie rzeki Słuczy.
Po kilkudniowych jednak daremnych
próbach przejścia przez rzekę Słucz uda
ło się nieprzyjacielowi po zaciętych wal
kach przerwać nasze pozycje i wejść li
czną kawalerią na zachodnia
stronę
rzeki.
Na zachód1od miasta Zwihla piecho
ta nasza, która po przerwaniu naszego
frontu przez kawalerię Budiennego zmu
szoną była do wycofania się na miasto
Korzec, stoczyła pod tem miastem cięż
ką bitwę z przeważającemi siłami nie
przyjaciela. W Okolicach Szepietówki,
gdzie pojawiła się nowo przybyła z Kau
kazu dywizja jazdy bolszewickiej, toczą
się zacięte walki.
Na Wołyniu na linji Uborci i Horynia
— spokój, wywiady nasze, wysunięte na
wschód od tej linji. na przednolu nieDrzy-
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ŚWIADECTWO

POŻYCZKI ODRODZENIA POLSKI
TO

MOŻE

BYĆ

O NIE

SPOKOJNY.

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

MÓGŁ ZAPŁACIĆ

TEM ŚWIADECTWEM.

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

ODRODZENIA

POLSKA

to Urząd bez zwłoki wyda mu drugie świadectwo.

JAK G O T O W I Z N A
PRZYNIOSĄ NU DOCHOD.

0
Jaciela nie znalazły, lecz przeciwnik, 'któ
ry poniósł w ostatnich walkach cieżkie
straty, podwozi, nowe siły i przegrupo~
W*uje się w tych stronach do nowej walki.
Ataki bolszewickie w okolicy Nowej
Sieniawki po ciężkiej walce odparto, zaidajac -nieprzyjaceilowi o g ro m n e stratv,
biorąc kilkunastu jeńców i kilka karabi
nów maszynowych.
iWi okolicach na wschód ad miasta
Równego ciągle wzajemne
manewry
j przesunięcia naszych wojsk i bolszewic
kiej konnicy Budiennego. Jaki bedlzie
rezultat tych wzajemnych
przesunięć
wkrótce zobaczymy, w każdym razie ca
ła linja rzeki Horynia wraz z miastem
i fortecą w Równem jest w naszych rę
kach. Szepietówka i Starokonstantynów
również. Nie należy tracić ducha z Do
wodu wycofania się naszych woisk
z większej części Ukrainy. Na wojnie
różnie bywa. Francuzi' przez 4 lata się
cofali, w końcu jednak odnieśli świetne
zwycięstwo.
== Fron/ poleski: Na północ od toru
kolejowego Kalenkowicze — Rzeczyca
bolszewicy wprowadziwszy do walki no
we doborowe oddziały komunistów zaa
takowali dwukrotnie miejscowość Boruską i Antiucewicze. Przy odpieraniu tych
ataków oddziały nasze zdobyły 4 karabi
ny maszynowe i kilkudziesięciu jeńców.
Na rzece Prypeci atakuje nas opance
rzona flotylla nieprzyjacielska, złożona ze
statków parowych uzbrojonych w ar
maty.
Oddziały nasze celem skrócenia fron
tu wycofały się na rozkaz Naczelneeo
Dowództwa z Mozyrza i Kalenkowic.
(W okolicy Oleśka oddziały nasze prowa
dzą energiczna walkę na wschód od rze
ki Uborczy. W okolicy Kiszyna silny od
dział bolszewicki został rózbity. przyczem
wzięto 4 działa, 8 karabinów maszyno
wych i znaczna ilość amunicji. W krwa
wych walkach pod Perga zginał dowód
ca 74 brygady bolszewickiej. Na odcin
ku tym w ciągu dwóch dni ostatnich nie
przyjaciel poniósł
niezwykle
cieżkie
straty.
Podczas nakazanego odwrotu na
Polesiu, oddziały nasze na tym odcinku
stoczyły krwawe walki z nieprzyjacie
lem, celem dokładnego opróżnienia Mozy
rza i Kalenkowicz. W akcji tej nietylko
że cel został osiągnięty, ale w ciągłych
kontratakach piechota nasza rozbiła ata
kujące kolumny bolszewickie, wzięła kil
kanaście karabinów maszynowych i jeń
ców, wobec czego dalszy odwrót odby
wa się bez nacisku ze strony bolszewi
ków.
Na południowym odcinku grupy pole
skiej oddziały ochotnicze pod dowódz
twem gen. Balachowicza dokonały śmia
łego wypadu w kierunku SłaWczyna,
gdzie zniszczyły i rozproszyły tabory nie
przyjacielskie. zdobywając dwa karabiny
maszynowe i biorąc kilkudziesięciu jeńpóW.
Na południe od Olewska w okolicy
Kaszyczyzny i Zubkowicz zostały rozpro
szone silne oddziały nieprzyjacielskie.
Na południowym Polesiu pod wpły
wem błyskawicznej akcji ochotniczego
oddziału gen. Bałachowicza większa ilość
bolszewików przeszła na nasza stronę.
Na wschód od Olewska oddziały
ukraińskie pod dowództwem pułk. Bezruęzkii zaatakowały oddziały bolszewic
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kie w kierunku na Korosteń. rozbiły ie polskiej dywizji syberyjskie; pułkownika
i wzięły dwa działa.
Czumy. Dywizja polska w dn. 11-ym
Na południe od Bobrujska nieprzyja stycznia r. b. stoczyła krwawa walkę cod
ciel atakował nasze pozycje w okolicy Klukwienną na wschód od Krasnojarska,
Szaciłek. Piechota poznańska ataki te gdzie wskutek zdrady czechów po więk
odparła.
szej części dostała się do niewoli bolsze
Artylerja nasza zmusiła do odwrotu wickiej albo ‘wyginęła. Resztki armii pol
liotyllę statków pancernych bolszewickich skiej przedarły się rozmaitemi drogami aż
do Charbina. Tu przybył delegat polskie
na Prypeci, w okolicy Bagrymowicz.
Jak zawsze pełne poświecenia od go ministerstwa spraw wojskowych —
działy 9 dywizji w śmiałych wypadach na generał Baranowski, który zajął się__wySzestowice i Bałaszewicze rozbiły od słaniem żołnierzy polskich do Władvwo;
działy jazdy nieprzyjacielskiej, a następ stoku. Resztkami temi dowodzi pułkow
nie wyparły obsadę piechoty z tych miej nik Skorobohaty. Żołnierze siedli we
scowości.
Władywostoku na okręt dnia 16 kwietnia
iW okolicy Sławeczna oddziały bol i przybyli dopiero teraz do Gdańska. Na
szewickie. pod wpływem naszych ma przybycie powracających z tułaczki boha
newrów, wycofują się na Owrucz.
terów polskich zjawił się zastępca komi
sarza
generalnego p. Jałowiecki, admirał
— Front północny nad Berezyna:
Borowski
i przedstawiciel wojskowości
Silny atak nieprzyjacielski na nasze po
w
Gdańsku
ppułkownik Kochański, któ
zycje nad rzeką Czernicą został odparty
rzy
w
serdecznych
słowach powitali przy
ogniem karabinów maszynowych i arty
byłych
żołnierzy.
Zaraz będą oni od
lerii.
W okolicy Szaciłek oddziały naszej transportowani do Polski. Razem z żoł
piechoty poznańskiej dokonały śmiałego nierzami przybyło około 300 cywilnych
wypadu na Jełań. gdzie rozbiły znaczne osób.
=
Rokowania rsądlti angleUskiftfro
siły bolszewików, biorąc karabiny maszy
z bolszewicki ctn delegatem Krasunem ze
nowe i jeńców.
Na całym odcinku na północ od Bo rwane. Londyn, d. 6 lipca. Rząd angiel
brujska nieprzyjaciel pod przykryciem ski żądał od Krasina, by kupcy angielscy
silnego ognia artylerii umacnia swoie no- mogli swobodnie handlować z kupcami
zycje i przegrupowuje się do ataku. Na rosyjskimi. Krasin nie chciał się na to
odcinku tym nasze patrole wywiadowcze zgodzić i żądał, by Anglia prowadziła han
ścierają sie z czołowymi posterunkami del tylko ze specjalnym komisariatem
rządu bolszewickiego, który będzie w tym
nieprzyjaciela.
Między Borysowerw a Bobruiskiem celu powołany. Anglicy się na to nie
bolszewicy usiłowali przeprawić sie przez zgodzili i Krasin wyjechał z powrotem do
Berezynę, zostali jednak z wielkiemi stra Rosji. Rząd angielski odesłał go do Ro
sji na własnymi okręcie wojennym za
tami odparci.
Na północ od jeziora Dołhoje oddział wszelkimi honorami.
— Nie będzie procesu przeciwko
naszej piechoty dokonał wypadu w celach
wywiadowczych i po krótkiej, lecz zacię Wilhelmowi Wiedeń d. 6 lipca. Llojdi
tej walce zdobył szturmem wieś Ugły, Dżordż oświadczył w parlamencie, że
wziął jeńców i kilka karabinów maszyno proces przeciwko Wilhelmowi okazał się
niemożliwy, gdyż nie można go dosię
wych.
Słabsze ataki bolszewickie, wzdłuż gnąć, a,sama o soba*go nie warta tego,
rzeki Czernicy odparto ogniem artylerii by o nią krew przelewać.
— Przykładna kara na tchórza.
i karabinów maszynowych.
Wogóle między rzeką Dźwłua a Be Lwów. d. 6 lipca. Aresztowano tu staro
rezyną i wzdłuż rzeki Berezyny aż do stę z Równego na Wołyniu za rozsiewa
miejscowości tei na:zwy. silna walka ar nie fałszywych wieści i za samowolne
tyleryjska. jak dochodzą wiadomości, bol opuszczenie stanowiska urzędowego.
szewicy szrykują się tam do nowej ofensy
wy przeciw naszym wojskom.
== Gwałty niemieckie na Wamiii
5 Mazurach. Olsztyn, d. 7 lipca. Parę dni
temu wieczorem bandy niemieckie rzuca
ły się na wszystkich spotkanych na ulicy
polaków i biły ich w okropny sposób.
Między innemi, bandy niemieckie prze
śladowały urzędnika komitetu mazurskie-,
go p. Wysockiego. Pobito go bardzo
ciężko.
Bandy
niemieckie' oblegały
„Dom polski", należący do komitetu ma
zurskiego. Mlimo przysłanej dla ochrony
polakpw „Sicherheitswery“, dziś od rana
.Dom polski" był oblegany, a urzędnicy
komitetu dostają się do biura od tvłu
przez okna, aby módz wykonywać swą
pracę. Wlszyscy szoferzy, to jest maszy
niści samochodowi komitetu mazurskiego
opuścili zajęcie, pisząc do komitetu list,
że opuszczają miejsca z powodu tego. że
niemcy grożą im śmiercią, jeżeli dalej zo
staną na służbie.
= Powrót polskiej dywizji z Syberii.
Gdańsk, d. 6 lipca. Przybył tu okręt an
gielski „Jarosław", który przywiózł 1300
żołnierzy i oficerów polskich z resztek

POWOŁANIE RADY OBRONY NARO
DOW EJ.
Jak już w poprzednim numerze pisa
liśmy został mianowany nowy rząd
z Prezydentem Ministrów p. Władysła
wem Grabskim na czele. Ten oto nowy
rząd przedstawił się Sejmowi zaraz na
pierwszym posiedzeniu w zeszłym tygo
dniu. Pan Prezydent Ministrów Grabski
wygłosił swoje „eksipoze", czyli program
nowego rządu.
Mówił niezbyt długo, lecz obiecywał
dużo i, o dziwo... bardzo się gniewał, że
reforma rolna do dnia dzisiejszego nie
jest wprowadzona w życie. „Wszak to
już rok upływa,Jak została uchwalona",
—mówił pan Prezydent Ministrów. Za
pomniał jednak, że to on sam, a nie kto
inny, najzajadlej przeciwko tej reformie
rolnej występował i przed rokiem zacie
kle ją zwalczał. Nie dziwimy się p. Grab
skiemu, wszak jest obszarnikiem — musi
my jednak wyrazić wielkie powątpiewa

gaz
nie w szczerość' Jego zamierzeń. Oba
wiamy się, że s!owa, które obecnie wy
powiedział, są zwykłym 'piaskiem, jakim
chce zasypać oczy ludowi.
Ciekawi jesteśmy dlaczego to p.
Grabski przed rokiem taki mądry nie był.
Widać zbyt powoli myśli, kiedy aż lok
czasu potrzeba mu było, by przyjść do
tego przekonania, że uchwała o reformie
rolnej z dn. 10 lipca 1919 r. jest uchwałą
dla Polski zbawienną.
Jeżeli więc ktoś
tak ip-owoli do rozumu przychodzi1, to ma
my tutaj bardzo poważne wątpliwości,
czy nadaje się on w tak ciękich czasach
na stanowisko Prezydenta Ministrów
i czy potrafi on ująć w karby wszystkich
tych starostów i urzędników, którzy cią
gle nadużywają swej władzy i krzywdzą
lud pracujący:, którego lament i skargi
całemi masami do Sejmu napływają.
Obiecywał również p. Grabski uporząd
kowanie aprowizacji, a w końcu swoje
go przemówienia wystąpi! z. nagłym
wnioskiem, by Sejm uchwalił powołanie
Rady Obrony Narodowej.
Potrzebę powołania tej Rady uza
sadniał p. Grabski ciężkim położeniem,
w jakim się Polska znajduje. Żądał więc,
by Sejm nadał tej Radzie najwyższe praw'o wydawania wszelkich postanowień
i zarządzeń związanych z prowadzeniem
wojny i zawarciem pokoju. Do Rady tej
według projektu p. Grabskiego miał wejść
Naczelnik Państwa, jako przewodniczący.
Marszałek Sejmu, Prezydent Ministrów,
5-ciu ministrów, 5-ciu generałów; powo
łanych iprzez Naczelnego Wtodza i 10 po
słów, wybranych przez Sejm. Jednym
słowem p. Grabski tak to ładnie obliczył,
łe rządziliby tam sami endecy i panowie
obszarnicy, a jak to oni rządzić potra
fią — dobrze to wiemy.
Posłowie ludowi zebrali się zaraz
na naradę. Ogromna większość ludow
ców uważała całą tę Radę za niepotrzeb
ną. Wszyscy byli przekonani, że wy--

Odpowiedzi od Redakcji.
P. E. Meracki w Suwałkach. Miejsowości te znajdują się na terenie
iziałań wojennych i dlatego komuniKacji pocztowej z niemi niema.
P. Józef Urbaś w Woli Niemieckiej.
Ńie mieli prawa usuwać Was ze skle
pu urzędniczego. Tacy Wy debrzy
jesteście jak i inni urzędniczy. List
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starczyłby porządny, rząd; ludowy, któ na swoją stronę posłów życfowsBcltfraeryby zaczął nareszcie po ludzku rządzić, mieckidh. Ale ponieważ ludowcy nie
a cały lud wiejski i robotniczy murembv chcieli się wiązać ani z żydami, . ani
przy nrm stanął i chwycił za broń w ob z niemcami, więc akurat wypadło na-poronie Ojczyzny, Nie chcąc jednak w cięż łowę. Wobec tesro znowu rzad ludowy,
kiej dla kraju'chwili rozpętywać w Sej nie powstał . Pomimo to jednak usiłowa
mie zamętu, zgodzili się i nasi posłowie nia w celu utworzenia takiego rządu bę
ludowi na ową Radę, z tą jednak zmia dą trwały nadal.
ną, że zamiast 5-ciu ministrów i 5-ciu
Rada Obrony Narodowej odbyła iui
generałów wejdzie tylko 3 ministrów i 3 3 posiedzenia. Uchwalono wydać odez
generałów. Jednocześnie jednak wzno wę do wojska, by biło się nadal mężnie
i broniło granic Polski.
wione zostały rokowania ippmiędzy tymi
wszystkimi klubami poselskimi, które już
Ze strony Polskiego Stronnictwa Lu
przedtem oświadczały się za rządem lu dowego^zasiada w tej Radzie poseł Rataj,
dowym. 'I znów wszyscy domagali się, a jego zastępcą jest poseł Dr. Kiernik; ze.
by poseł Witos został prezydentem mini strony, socjalistów — Barlicki, a zastępcą
strów.
.jest Ziemęcki; ze strony Związku Ludo,
Lecz jakżeż by to mogło być dla na wo-narodowego
(endeków), Dmowski
szych panów* i ich wycierusów — by i Głąbiński; z „Wyzwolenia11 — Woźntw
chłop w długich butach i bez krawata cki i Tabor; od Bliziniaków — Skulski
mógł zostać naczelnikiem rządu w Pol i Dubanowicz; od „enzederów“ — Chą
sce. Nic ich to nie obchodzi, że ten chłop dzyński i Fichna oraz kilku innych.
Witos ma w jednym1 palcu rozumu wię
W zeszłym tygoniu również uchwa
cej, niż te wszystkie parnki razem, wyły lono ustawę o zwalczaniu lichwy i passiałe od pijaństwa i łajdactwa.
karstwa. Uchwalono karać paskarzy
I
dalej zaczęła się nanowo agitacja
nawet konfiskowaniem całego majątku na
w Sejmie przeciwko posłowi Witosowi.
rzecz skarbu oraz karą śmierci.
Główną komendę w całej tej agitacji
przeciw Wlitosowi trzymał w rękach ks.
arcybiskup ormiański Teodorowicz, któ
ry nieomal że nocował w Sejmie, pilnu
WIADOMOŚCI GOSPODARCZE. r
jąc, by czasem nie doszło do utworzenia
rządu ludowego, a przecież ksiądz arcy
W Nr. 27 „Ga:z. Ludowej", dla poró
biskup Teodorowicz ma do rozporządze wnania podaliśmy iziestawienie o poJożenia coś 40 księży w Sejmie, którzy są niu na Tynku pieniężnych.
posłami. Skutecznie dopomagał ks, ar
Niektóre cyfry zostały zamazane
cybiskupowi poseł Dubanowicz, iprezes wobec czego powtarzamy je w tym nume
Narodowego Zjednoczenia Ludowego, rze. gdyż sprawa ta jest bardzo ważna, —
czyli Bliziniaków. Tak skotłowali oni
wykazuje bowiem jak stale podnosi się
w końcu wszystkich tych chłopów, co do wyikaziuje bowiem jak stale podnosii ikurs
nich należą, że wszystko to oświadczyło poi. 184; 22 czerwca 139 mk. Za franka
się ponownie przeciw Witosowi, I znów'1 francuskiego 4 maja płacono 12 mk.; 2.2:
okazało się, że połowa Sejmu
Wito czerwca 11 mk. Za funt szterlingów pła
sem, a połowa przeciw. .Właściwie to cono 760 mik. 4 maja; 22 aaerwca 570 mk.
nawet znacznie więcej byłoby za Wiito- Widzimy więc, iż kurs marki polskiej sta
sem, gdyby ludowcy byli przyciągnęli
le slię poprawia.

Wasz doręczyliśmy posłowi Starzyń
skiemu.
P. W. Dziegieć w Siemkowioach.
Meldować Kół Ludowych nie potrzeba.
Zwołuje się sympatyków, wybiera się
zarząd z 5-ciu osób i spisuje odnoś
ny protokuł. Kola nasze noszą naz
wy Rad Ludowych, we wsi — wiejskiej,
w gminie — gminnej, w powiecie —
powiatowej.
P. Fr. Nawrot w Turnio. List
otrzymaliśmy z opóźnieniem. Nie-
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RACHUNKI CZEKOWE:
3005 w Banku Towarzystw Spółdzielczych W Warszawie.
Nb 677 w Pocztowej Kasie Oszczędności,
Dostarcza tylko dla kółek rolniczych i Stowarz. Roln.-Handl. narzędzia,maszyny rolnicze, żelazo, gwoździe, nasiona, nawozy pomocnicze, arty
kuły budowlane, wyroby pcwroźnicze, materjały łokciowe oraz wszystko, co
wchodzi w zakres gospodarstwa i potrzeb rolników.
Załatwia wszelkie zlecenia handlowo-komisowe przemysłowców i jolników w zakresie artykułów przemysłu i rolnictwa.
Skupia i organizuje handlowo wytwórczość rolników w poszczególnych
działach produkcyi.
Współdziała w organizowaniu stowarzyszeń handlowych wytworów
i wyszukuje dla nich rynki zbytu.
Pomaga w uruchomianiu i prowadzeniu stowarzyszeń rolniczo-han
dlowych-

stety koni zwalnianych z wojska jest
ilość bardzo mała, tak że na jednego
konia wypada po 100 chętnych do na
bycia. Stąd więc tak trudno takiego
konia kupić.
Należy
wziąć za
świadczenie od referenta rolnego
ze Starostwa, że rzeczywiście koń
Panu jest potrzebny i udać się do
tej komendy, gdzie konie mają być
sprzedane. Pierwszeństwo przysłu
guje tym rolnikom, którzy nie mają
czem roli obrabiać.
P. St. Gołębiowski z Uniszowio.
W sprawie kupna drzewa należy się
zgłosić do Komisji Rozdziału Drze
wa w powiecie.
P Józef Figarskl z Woli Leplnioklej.
Nowa Ustawa aprowizacyjna dotych
czas nie przęszła. Sekwestr upadł.
Poseł O. nie należy do P. S. L.
P. Andrzej Włodarczyk w Korczyskach. Z góry nie możemy oznaczyć,
jaki będzie numer listy ludowej, bo
to zależy od tego, w jakiej kolei zgło
szenia list wpłyną do urzędu. Ścis
kamy Waszą dłoń i życzymy wytrwa
nia w pracy ludowej.
P. Bolesław W. Powołani są tyl
ko ci, co się urodzili w 1902 r.
w czasie od 1 stycznia do 1 lipca,
oraz urodzeni w 1895 roku. Kto się
chce uwolnić z wojska, to musi
wnieść reklamację i przedłożyć do
kumenty, że jest jedynym żywicielem
rodziny. Na książki musicie nades
łać pieniądze z góry. Wierszyka
drukować nie możemy.
P. Urszula Żurawiczowa. Do wy
dostania przesyłki z Ameryki dołożymv wszelkich starań

P. Minich z Rumoki. Nie należy
się przerażać tym papierem, który
dostaliście w sprawie podatku od
zysków, trzeba tylko uczciwie wyka
zać, na tym samym papierze, ie mie
liście wielkie straty, a żadnego po
datku Wam nie nałożą. Co do wy
konania ustawy o reformie rolnejto projekt tej ustawy znajduje *ię
już w Sejmie.
P. Jan Olczyk z Tomawy. Wielki
Ilustrowany Zielnik jest dziś rzeczą
bardzo kosztowną, na setki marek się
oblicza. Sposób na robienie mydło
był już podany w .Gazecie" przej
rzyjcie więc poprzednie numery
„Gazety*, a odnajdziecie potrzedne
wskazówki. Za serdeczne słowa dlo
naszej pracy dziękujemy i prosimy
o rozpowszechnianie .Gazety Ludo
wej\
P. S Głowacki z Zadroża. Nie
doradzamy pośpiechu w załatwianiu
serwitutów. Czekaliście tyle, poczc
kajcie jeszcze trochę. Sejm wyda!
już Ustawę, czyli prawo, według któ
rego serwituty mają być regulowane.
Wydrukujemy tę ustawę w .Gazecii
Ludowej" wraz z wyjaśnieniami daw
nych i nowych praw, oraz „przep;
sów wykonawczych” co do regulowa
nia serwitutów.
P. Wojciech Soczewlriftki w Tarto
wie. Zwróćcie się bezpośrednio tam,
gdzie poszukują gajowego, pod adre
sem, jaki .Gazeta Ludowa* po
dał*
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Wykaz JNa 3, majątków ziemskich do parcelacji przeznaczonych.
1) „ B a r t a i W " powiat Buczacz stacja
kolejowa Czechów 2 km. Kościół i szkoła
polska w Słobódce dolnej 2 km. Obszar
486 morgów roli, czarnoziem i glinka, 16
morgów łąk dwukośnych, pastwisk 23 mor
gów, las wedle potrzeby. Cena za morg
4.000 — 5 000 Mk.
n y ” powiat Przemyślany,
2) „dlinianj
stacja kolejowa Zadwórze 12 km. Kościół
i szkoła polska w miasteczku Gliniany.
Obszar 115 morgów w gminie katastralnej
Gliniany. Cena za morg 7.000 Mk. Obszar
45 morgów w gminie katastralnej Przegnojów 5 km. od miasteczka Gliniany rola jak
poprzednia. Budynków niema.
Cena za morg 5.000 Mk.

stawiska 142, ogrodu 5 morgów, pastwisk
4 m. Rola czarnoziem pierwszej klasy,
łąki dobre dwukośne, budynki zniszczone.
Cena 3.500 Mk. za morg.
5) „ K o p s ó w ” powiat Brody, stacja ko
lejowa Brody, gościńcem bitym 21 km.
Kościół i szkoła polska (obecnie fundowa
na) w miejscu. Obszar 1800 morgów roli,
lekki czarnoziem pierwszej klasy. 700 mor
gów łąk dwukośnych meliorowanych pierw
szej klasy, 250 morgów lasu.
Ruiny z budynków i materjał budulco
wy sosna po 2 m8. na każdy kupiony morg
gruntu w cenie od 42 — 56 Mit. za jeden
metr sześcienny. Cena ziemi 4.000—4.500
Mk. Las wedle oszacowania.

3) „ H a j w o r o n y ” powiat Radziechów,
gmina katastralna Pawłów stacja kolejowa
Chołojów, 1 km. Kościół i szkoła polska
w miejscu. Obszar 600 morgów roli, glin
ka z domieszką próchnicy i rumosz. 200
morgów łąk dwukośnych i 700 morgów lasu.
Bez budynków, budulec, sosna na pniu,
w cenie 70 Mk. za 1 m3. Cena roli i łąk
zależnie od jakości 4.5C0 do 7.000 Mk.
Las według oszacowania; Okolica lesista,
tartaki w Chołojowie i Sielcu.

6) „ R a ż n i ó w ” powiat Brody, stacja
kolejowa Zabłotce 4 km. Kościół szkoła
polska w miejscu. (Nowo fundowana). Ob
szar 300 morgów roli, ICO morgów łąk. Ce
na 2500 M k . Dwa domy mieszkalne na
folwarku, wołownia gorzelnia i stodoła.
Nadto dwa młyny wodne po 2 kamienie
z mieszkaniami, 2 stawy o przestrzeni oko
ło 40 morgów. Cena młynów ze stawami
500.000 Marek. poi.
7) „ S z n y r ó w ” powiat Brody, stacia
kolejowa Brody, 10 km. Kościół i szkoła
fundowana obecnie w Klekotowie 2 km.
Obszar 70 morgów ioli pszennej pierwszej

4) „ K a p l ś n c e ” powiat Brzezany, stac
ja kolejowa Zborów 20 km. Obszar 399
morgów w czem roli 230 m. łąk, 15 m.

klasy, 50 morgów łąk meliorowanych, 10-15
morgów lasu sosnowego rębnego. Dwie no
we stajnie murowane z cegły, o dźwigarach
żelaznych dachówką kryte, żłoby betonowe,
piętrowy spichlerz ze stodołą o dwu skrzyd
łach również z cegły murowany, dachówką
kryty zupełnie nowy. Cena z budynkami
po 7000 Mk. poi. za 1 morg gruntu. Las
wedle oszaeowania.
8) „ W i e r z b ia t y n ” powiat Buczacz,
stacja kolejowa Jezierzany—Barysz 1 km.
Kościół i szkoła polska w Baryszu 3 km.
Obszar 430 morgów roli, czarnoziem pierw
szej klasy, łąk dwukośnych 50 pior. past
wisk 10 morgów. Dwie chaty dwojak i tro
jak, zresztą budynków gospodarczych nie
ma. Las wedle potrzeby w ilości dowol
nej. Cena 5000 do 7000 marek za 1 morg.
9) „ Z ł o t n i k ! ” powiat Podhajce stac
ja kolejowa Podhajce
18 km. Kościół
i szkoła polska w miejscu. 150 morgów
roli czarnoziem pierwszej klasy. 150 morłąk dwukośnych. Cena od 2800- 3200 Mk.
10 „ Z ł o c z o w k a ” powiat Brzeżany,
stacja kolejowa Zboró*w 20 km. Obszar 298
mo.rgów w czem 157 morgów roli czarno
ziem pierwszej klasy, łąk dobrych dwukoś
nych 2! morgów pastwisk 75 m., lasu (zrę
bu) 40 morgów. Budynki zniszczone. Ce
na 3500 marek.

Wszelkich wyjaśnień wsprawia kupna powyższych majątków udziela Sekcja Osadnicza, K ra k ów ul. Czysta l. 6.

Dyrekcjo 8-mio kL ©sinej Szkoły Realne],
zostającej pod kierowniectwem

W. GIŻYCKIEGO i «§BZ88fe

zawiadamia

( r o d z ic ó w i © p ie k w n ó w j źe w nowym lokąla szkolnym Iseslsa uasssni IfoęsSzśe © g r a n ic z o n a , a lekcje
odbywać się będą w g o d z i n a c h p o r a n n y c h .
W szyscy uczniowie, pragnący nadal do Szkoły tej uczęszczać, winni zgfosić się do kancelarji
Szkoły, mieszczącej się tymczasowo przy d . P o ln e j 46, (Szkolą Rontalera) i za p isa ć się BBaJdalej do

dnia 1 lipca. s% h. Kancelarja odw arta od 10—12.
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KAMIENIE SCHODZĄ BEZ BÓLU.

ZM IĘKCZA

I USUWA

CHOLCKINAZA U i i O M s [lu z lisi falwy zaiebek ?
ATAKI W ZUPEŁNOŚCI USTAJĄ. = =

(początkowe). Ból w bokach i dołku podsercowym (gdzie schodzą się żebra). Pobolewa
U J d W j
nia w wątrobie. Skłonność do obstrukcji). Uryna ciemna i mętna lub też bezbarwna jak
woda. Język obłożony
Gorycz i kwas w ustach.
Odb janie gazami.
Wzdęcia i burczenie w kiszkach
Bóle 1 zawroty głowy.
j q x \t y r (podczas ataków). W dołku i wątrobie silny ból, który się rozchodzi
Silne podenerwowanie. w U j d W J
ku stronie tylnej — w pasie — krzyżu i sięga aż pod łopatki, wzdęcia
brzucha, rozsadzanie żeber i parcie na kiszkę stolcową. Brak tchu oraz ból w plecach i klatce piersiowej (na
przestrzał). Niekiedy wymioty żółcią, dreszcze, zimne poty, żółtaczka.

Bliższych informacji udziela: Aptekarz-fizjoiog H . N IE M O J E W S K I, Nowy Św iat 16, m. 72.

Pisz d o n a s natychmiast.

Potrzebujemy mieć jednego człowieka
w każdej osadzie, wsi i miasteczku.

Slow. Mechaników Polskich wAmeryce,
F r e d r y 2, W a r s z a w a .

■a

CENA OGŁOSZEŃ; Za wiersz nonpareiowy lub jego miejsce w tekście Mk. 15.— , zwyczajne Mk. 6,— Kolumna ogłoszeniowa za tekstem 4 szpalty.
Wydawca: Ludowa Towarzystwo WydawnloM.
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