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LUDU POLSKI - DO BRONI!
- ' W ojska
.^bolszewickie
prowadza
w dalszym oiflfeu ofensywę przeciw na
szym armjom na froncie wschodnim.
Bolszewicy rzucają na front coraz nowe
wojska, aby nas zmiażdżyć i wedrzeć się
do Polski. Wojska polskie niszczą z ka
żdymi dniem sity nieprzyjacielskie, nie
przyjaciel prze naprzód ostanimi sitami.
Chodzi o to. kto kogo przetrzyma.
Jakkolwiek niebezpieczeństwo jest
groźne nie .potrzebujemy sie go obawiać,
jeżeli wojsko nasze będzie silne i niezłamane. jeżeli to wojsko będzie ciągle po
większane przez nowe rezerwy z kraju.
Ludzi do obrony Ojczyzny mamy dość!
Polska jest krajem o 25 milionowej, lud
ności. Nasi dawni zaborcy wyciągali
w rekruty około 10 procent ^ludności.
Gdyby rzad polski szedł w ich siady mo
glibyśmy utworzyć armję półtrzecia-miljonową. My takiej wielkiej armji nie po*
tiżebujemy. bo na froncie bolszewickim—
jak obliczają nasi wojskowi— niema wię
cej niż 200 tysięcy bagnetów a na ogót
okoto 450,000 tysięcy ludzi razem z tyłami
i taborami.
Świeżo powołani pod bron i ochot
nicy, zgłaszający się dobrowolnie do
wojska, powinni pamiętać, że na ich bar
kach spoczywa wolność i niepodległość
Ojczyzny. Od ich męstwa, odwagi i w y
trwałości zależy los wsi i miast polskich..
Życie ich ojców i matek, sióstr i krew-'
nych, ich mienie i dobytek, jednem sło
wem los całej Ojczyzny. Naród dw u
dziesto paro-miljonowy. mający
kilka
miljonów mężczyzn zdolnych do obrony,
może cuda zdziałać, ale musi poszukać
wroga z bronią w ręku daleko od swych
pól i wsi.
Dlatego wszystko, co młode i zdro
we — pod broń! Dziś nie może być na
wsi ani w mieście dezerterów lub ociąga
jących się przed pójściem do wojska! Ta
kie leniuchy lub tchórze są zdrajcami O j
czyzny! Takich wykląć powinna ich
własna rodzina, wypędzić wieś. przekląć
Ojczyzna. Żołnierzy bolszewickich pę
dzi do boju rewolwer komisarza bolsze
wickiego. Naszych żołnierzy powinna
nieść na wroga miłość Ojczyzny, troska
o spokój swych rodzin. Podłym1 bytby
■ten naród, któryby mając takie zasoby.

w ludziach i broni, jak my. nie potrafił się
obronić!
Włościanie! Włościanki!
Stwórz
cie u siebie i dckoła siebie taki nastrój
i takie mniemanie powszechne. abv rhkt.
kogo wołają do wojska, nie ośmielił się
od tego uchylić. Dziś nie może być ani
względów, ani protekcji, ani ulg. ani w y
mówek! Wszyscy muszą iść pod broń
i ratować Ojczyznę. Wszyscy muszą
pomóc opuszczonym i osieroconym rodzi
nom, nakarmić je i otoczyć opieka, pola
ich obrobić wspólnie i pomóc im we
wszelkiej pracy. W tedy i żołnierz nasz
na froncie będzie spokojny i będzie bit
wroga, czując, że za nim stoi ?.warta
gromada i pomoc publiczna.

Dziś nie czas na któtnie i spory paftyjne. Sejm przeprowadził w ostatnich
tygodniach
szereg
pierwszorzędnych
ustaw: uchwalił wykonanie reformy rol
nej. zabezpieczenie rodzin powołanych
do wojska, -zabezpieczenie inwr#łidów,
szereg podatków', obciążających klasy,
bogate i t. d. Będzie lud miat swoją zie
mię. opiekę i dobrobyt. Ale tó wszyst
ko trzeba obronić przed nawałą bolsze
wicką. a to się uda tylko wtedy, gdy ka
żdy zdolny chwyci za broń. a każdy wło
ścianin spełni swój obywatelski obowią
zek w domu i gminie.
Dlatego •wołamy do całego l.udur
Pod broń dla ocalenia swojej Ojczyzny!

Reforma rolna uchwalona!
Przeszła prawie jednogłośnie.
Dzień 15 lipca 1920 będzie w historji
saszego narodu takim samym1 dniem
wielkim, jak dzień 10 lipca 1919 r.. Dn.
10 lipca zeszłego roku uchwalone zostały
zasady reformy rolnej, w myśl projektu
P. S. I.. bronionego przez posta Dąbskiego. Uchwalenie tych zasad odbyto
się wśród niesłychanej walki z prawicą
w Sejmie i w kraju. Wszyscy mamy
jeszcze w uszach te wyzwiska, którymi
obrzucano ludowców za reformę rolną.
Przez cały rok reforma rolna nie mogła
\tfejść w życie, bo prawica wykonania
reformy rolnej nie chciała.
Dopiero
w ostatnich niemal dniach, dzięki energji
Klubu P. S. L. i prezesa Witosa, opór
prawicy został złamany. Komisja rolna
obradowała w ostatnim tygodniu w Sej
mie przez cały niemal dzień i po kilku
zaledwie dniach uchwalono w Komisji
ustawę o wykonaniu reformy rolnej[ w myśl
projektu P. S. L., bronionego przez posła
Kiernika. >fa Komisji rolnej nie doszło
do zupełnego porozumienia, ludowcy po
stanowili wystąpić w pełnym * Sejmie
z wnioskami mniejszości.
Reforma rolna przyszła na porządek
dzienny Sejmu din. 15 lipca. W ostatniej
chwili opamiętała sie prawica i jjrzez

obecnego prezydenta ministrów p. W f.
Grabskiego zaproponowała porozumie
nie z ludowcami, aby reforma rolna mo
gła przejść w Sejmie jednogłośnie. Po
siedzenie Seimu przerwano, zebrała się
Komisja porozumiewawcza, która _ do
prowadziła do zupełnego porozumienia
tak. że cała ustawa o wykonaniu refor
my rolnej przeszła z małymi wyjątkami
jednogłośnie.
Poniżaj podajemy najważniejsze ar
tykuły tej niesłychanie doniosłej uistawy,
która zimieni zupełnie oblicze kraju, bo
na miejsce pańskich folwarków powsta
ną zdrowe gospodarstwa chłopskie, a ob
szarnikom zostanie w Galicji tylko 60
hektarów (około 100 mg.), w Kongresów
ce 180 liekt. (320 mg.), a w Poznańskiemu
400 hekt. (ponad 700 mg.). ;
*

**

W wykonaniu ustawy o reformie
rolnej z din. 15 lipca 1920 pójdą na par
celację między chłopów dobra następuiące:
„ „
a)
dobra, będące własnościa Pań
stwa (skarbowe i donacyjne), oraz _ te.
które wskutek likwidacji władz b. państw
zaborczych, jakoteż na mocy specjalnych
ustaw, przejdą na własność Państwa.
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b) dobra, należące do członków b. 1 dzielona przed 1 stycznia 1919 r. uważa- 1 jonów marek). Państwo płacić będzie
dynastii panującej 'zaborczych lub człon na ma być za jednostkę.
tylko za budynki i melioracje, zaś tytu
ków ich rodzin, bez względu na to. czy
Przymusowy wykup dóbr prywat łem zapłaty za ziemię będą wydawane
sa oni obecnie obywatelami Państwa
nych przeprowadzi ,ŁOkręgowy Urząd
pokwitowania, które będą potem zamiePolskiego, czy obcokrajowcami, a to
Ziemski, na podstawie uchwały Okręgo-< 1nione na papiery państwowej renty ziem
zgodnie z traktatami międizy narodowemi. wej Komisji Ziemskiej.
skiej.
c) dobra b. rosyjskiego Banku W łoś
Cenę wykup na przymusowego dane
Ponadto Sejm uchwalił następującą
ciańskiego i b, pruskiej Komisji Kolonizago majątku stanowić ma połowa przec/et- rezolucję:
cyjnej,
isoj ceny £argowei płaconej za majątki
„W zyw a się Rząd, aby natychmiast
d.) dobra, t zw. martwej reki (du w danej okolicy.
przez ogłoszenia we wszystkich gminach
Ludowcy domagali sie. aby cena za Rzeczypospolitej Polskiej podał do wia
chowne. biskupie, kapitulne, klasztorne,
plebańskie, kościołów i gmin wyznanio wykupywane majątki była dwukrotnie
domości publicznej, że wszyscy dezerte
wyższa niż cena za ziemię przed wojna, r z y wojsk polskich, którzy z jakiegokol
wych),. oraz nierozparceiowane. dobra
ale tego nie dało się przeprowadzić, bo wiek powodu nie uczynili dotąd zadość
poduchowne i poklasztorne.
e) dobra innych instytucji publicz Klub ludowy był w tern zupełnie odosob obowiązkowi służby wojskowej — utra
nych, ą w szczególności dobra fundacji, niony.
cą prawo korzystania z ustawy o wyko
bądź pod zarządem Państwa, badź pod
Za to ludowcy utargowali ogromne naniu reformy rolnej, jeśli w przeciągu 2
innym zarządem sie znajdujące — przy
potrącenia z całości należnej sumy wy- tygodni, licząc od dnia ogłoszenia, nie
zabezpieczeniu celu fundacji.
kupna za majątki na rzecz żołnierzy i in stawią się dobrowolnie u odpowiednich
Nadto G łów ny Urząd Ziemski prze- walidów. Mianowicie art. 31 ustawy o w y władz celem wykonania obowiązków
pfowadzi przymusowy wykup:
konaniu reformy rolnej przewiduje utwo służby wojskowe}“
"1) majątków ziemskich, nieprawidło rzenie specjalnego funduszu celem bezpłat
*
**
«
wo1. z uszczerbkiem dla wytwórczości
nego wyposażen/a ziemią tych inwalidów’
Wszystkie te paragrafy przeszły
krajowej gospodarowanych;
1 żołnierzy, którzy pozbawieni są wido
w
Sejmie
jednogłośnie. Prawica się opa
2) dóbr parcelowanych samowolnie
ków na kupienie ziemi i na zagospodaro
bez zezwolenia właściwych
organów
wanie się, a którzy walcząc w szeregach miętała i przyszła do przekonania, że da
państwowych lub nie przez instytucje do
armii polskiej, szczególnie się odzna lej z wykonaniem reformy rolnej zwle
tego tirzędownie upoważnione;
czyli. Podstawą powyższego funduszu kać nie można. Wykonanie reformy rol
3) majątków, nabytych w okresie stanowić ma różnica pomiędzy ceną wy nej rozpocznie się więcej nfezwłoczn/e.
wojny po 1 sierpnia 1914 r. do 14 wrześ kupu majątków a ceną sprzedaży grun Przyjęcie reformy rolnej w Sejmie przy
jęto burzliwymi oklaskami,
nia 1919 r. przez osoby, dla których rol tów
nabywoom-włościanom.
Ponadto
Zaraz po posiedzeniu Sejmu, na któnictwo-nie było, albo nie stało się zaję na cele tego funduszu potrącone będą
ciem zawodowem;
(po odliczeniu długów po dzień 15 lipca rem przyjęto ustawę o wykonaniu refor
4) dóbr, które w ciągu ostatnich 5 lat
1920) kwoty następujące; Jeżeli ktos my rolnej — zebrał się Klub ludowy P.
zmieniały więcej niż dwukrotnie właści bierze za wywłaszczony majątek pół do S. L. na posiedzeniu. Poseł Erdman
ciela, z wyjątkiem wypadków przejścia
1 mi jon a mk. będzie mu potrącone 5%, złożył imieniem Klubu serdeczne podzię
własności drogą dziedziczenia lub rozpo t j 20 część (a więc od 1 miljona będzie kowanie posłowi Witosowi, jako prze
rządzenia ostatniej woli;
potrącone 50.000 mk.). Od kwoty 1 mil wodniczącemu Komisji rolnej za energję
5) majątków ziemskich,
nabytych
iona — 2 milionów będzie potrącone 10 w przeprowadzeniu reformy i posłowi
w czasie wojny z zysków lichwiarskich;
procent; od kwoty 2— 3 mŁjonów będzie Kiernikowi jako referentowi. Poseł Kiernik odpowiedział w serdecznych słowach,
0)
majątków ziemskich, znajdujących
potracone 15%; od kwoty 3 4 milionów
sie w sferze oddziaływania interesów będzie potrącone 20%; od kwoty 4— 5 a prezes Witos podkreślił, że podzięko
wanie należy się także posłowi Janowi
mieszkaniowych miejskich, jako położemiljonów będżie potrącone 25%; powyżej
Dąbsk/emu, który jako referent ustawy
nych w obrębię lub w najbliższem są sumy 5 milionów za majątek będzie po
z dnia 10 lipca 1919 roku wśród najcięż
siedztwie większych miast i ośrodków
trącone 30%.
szych walk dfogę do wykonania reformy
przemysłowych.
W yjaśnim y to na przykładzie:^
8) Wszystkich
innych
majątkówJakiś dziedzic ma wziąć za swój m a rolnej pierwszy utorował.
Przez Reformę rolną, która jest najziemskich prywatnych, nie wykluczając
jątek, po odliczeniu długów do 15 lipca
ordynacji, przyczem w pierwszym rzędzie
1920. 12 m/ijonów marek. Z tych 12_ mil większem dziełem Sejmu. Polska szla
wykupowi przymusowemu ulegną ordy ionów potrąca się mu 30%, t. j. 4 miliony. checka przemieni się w Polskę ludową,
nacje założone po roku 1888, majątki bę Dziedzic dostaje na rękę nie pieniędzmi, bo ziemia przejdzie wr ręce .jej prawowite
dące w dzierżawie i nie administrowane
ale w papierach — rencie ziemskiej _ 8 go właściciela.
przez właścicieli, majątki, w których nic m/ljonów, a na rzecz funduszu wyposaże
przystąpiono dotąd do uregulowania ser nia inwalidów i żołnierzy pójdzie 4 milio
witutów. oraz majątki zniszczone przez ny. W ten sposób wielu biedniejszych
Z a w ie s z e n ie
b r o n i
wypadki wojenne, jeśli właściciel nie pod żołnierzy i inwalidów, którzy się szcze
jął w miarę możności prac. zmierzających
gólnie zasłużyli na wojnie, dostanie zie
do umożliwienia regularnej gospodarki.
mię za darmo, a na zagospodarowanie się
Przymusowemu . wykupowi
pod państwo udzieli im długoterminowego
Pod wpływem wypadków na polskim
legają:
kredytu.
froncie prezydent ministrów W ł. Grab
a) nadwyżki gruntu ponad 60 ha ogól
Pierwszeństwo przy nabywaniu zie ski wyjechał do Spaa, gdzie obradowała
nego obszaru w majątkach, położonych
mi na parcelacje będą mieli:
Rada Najwyższa Koalicji, aby tam przed
w okręgąch przemysłowych i podmiej
1) inwalidzi armji polskiej i inni in stawić nasze położenie. Anglja, Francja,
skich, oraz nadwyżki ponad 400 ha ogól walidzi wojskowi zdatni do pracy na roli.
Włochy i Japonja żyw o zainteresowały
nego obszaru w majątkach, ' położonych
oraz żołnierze, armji polskiej, zwłaszcza
się losem Polski. Po naradzie angielski
w niektórych częściach ziem b. zaboru
ci, którzy dłuższy czas w formacjach
prezydent ministrów Loyd Źorż wysłał
pruskiego, oraz ziem wschodnich Rzeczy frontowych służyli lub dobrowolnie do. w imieniu Koalicji notę do bolszewików,
pospolitej
Polskiej,
które to okręgi,
wojska polskiego wstąpili;
do Mioskwy, aby wojska bolszewickie
względnie części Państwa oznaczy roz
2) pracownicy rolni (służba rolna,
natychmiast zaprzestały dalszej ofensy
porządzenie Rady Ministrów na wniosek
bezrolni lub małorolni) pozbawieni pracy
wy na Polskę i zgodziły sie na zawiesze
Głównego Urzędu Ziemskiego;
przez parcelację, oraz właściciele karło nie broni. Podczas zawieszenia broni
b) nadwyżki ponad 180 ha ogólnego
watych gospodarstw, bezpośrednio są wojska polskie m iałyby zająć linję od
obszaru w majątkach, położonych na po siadujący z parcelowanym folwarkiem;
Grodna do Brześcia Litewskiego, dalej li
zostałym obszarze Rzeczypospolitej Pol
3) inni robotnicy rolni i małorolni
nię rzeki Buga. a wreszcie koło Galicji
skie].
właściciele karłowatych
gospodarstw,
Wschodniej tę linie, gdzieby w danej
Właścicielowi majątku lub mająt a z pośród tychże przedewszystkiem
chwili była linja bojowa. Wojska bol
ków, podlegających przymusowemu w y ukończeni uczniowie szkół rolniczych.
szewickie miałyby zająć linję .oddaloną
kupowi, przysługuje prawo zatrzymania
Aby “wykonanie reformy rolnej mo na całej przestrzeni o 50 kilometrów od
tylko Jednego zabudowanego folwarku, gło się rozpocząć odrazu — Sejm uchwa frontu polskiego. Loyd Źorż zagroził
na którym on, lub jego rodzina gospodar lił do rozporządzenia Głównego Urzędu
bolszewikom w imieniu całej Koalicji, że
stwo prowadzi, przyeger rodzina nie po Ziemskiego 1 miljard marek (tysiąc mil- ieśli bolszewicy tei propozycji nie pnzyj»
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m ą — to zerwie z bolszewikami wszelkie
układy i cala Koalicja przyjdzta Polsce
z iak najwydatniejsza pomocą.
Ostateczny termin odpowiedzi na
znaczono bolszewikom na dzień 13 lipca
bież. mies.
Na razie odpowiedź z Moskwy jesz
cze nie nadeszła! Jeżeli bolszewicy izgodzą się na zawieszenie broni (co uważa
ne jest za prawdopodobne) — to najpierw
zostanie wytyczona linja, gdz;e maja sta
nąć wojska polskie i bolszewickie. Po
tem zaś maja się rozpocząć rokowania
pokojowe pomiędzy Polską a bolszewika
mi. Rokowania toczyć się będą w Lon
dynie pod przewodnictwem Anglji.
Czy do zawieszenia broni, a następ
nie do pokoju dojdzie — jeszcze niewia
domo. Bez względu na to. co będzie,
musimy się na gwałt zbroić, gromadzić
wojsko, bo wtedy tylko będziemy mieli
dobry pokój, jeżeli wszyscy na świeci.e
będą wiedzieli, żc jesteśmy silni. Ody
bedziemy słabi lub bezbronni — to nas
albo zgniotą, albo obedrą ze wszystkiego,
tak. że z Polski pozostaną tylko strzępy.

LUDOWA

W ręku żołnierza ta broń lepiej obro
ni was przed niebezpieczeństwem, niż
gdy ';ą schowacie na własną potrzebę.
Nie czas będzie w pojedynkę przed wro
giem się bronić, kiedy on stanie już
w progach naszych domostw. Odebrał
by on wam siłą tę broń, której dobrowol
nie .poskąpiliście własnemu polskiemu
żołnierzowi, waszemu obrońcy ii po
mściłby się okrutnie.
Zbierzcie wilęc wsze!lką broń’, jaiką
u siebie przechowujecie i nieście ją na’
obronę. Polski. Jest to wasz- święty obo
wiązek, którego zaniedbywać wam nie
wiolno, aby nie zaciążyło na was to stra
szne miano — zdrajca Ojczyzny.
Broń i materjały użytku wojskowe
go składać należy za pokwitowaniem
n najbliższych władz wojskowych jak:
Dowództwo Placu, posterunków, żandar
merii i t. p. Kto w obecnej chwili nie od
da takich materiałów jak broń, amunicja
i części ekwipunku wojskowego, popa
dnie w myśl ustawy, wydanej Dz. Praw
Nr. 9. z roku 1919 karze więzienia do
1 roku lub grzywny do 5,000 marek.
(— ) Durski
Generał-porucznik i D-ca Okr. Gen.
Warszawskiego.

U C H W A ŁA P ISA R ZY GMINNYCH.
Zjazd Pisarzy Gmin Rzeczypospoli
tej Polskiej powziął 10 lipca 1920 r. na
stępującą uchwałę:
Zebrani w dniu dzisiejszym na do
rocznym
Zjezdzie
Ogól no -K rai o w y m
Pisarzy Omiń Rzeczypospolitej Polskiej,
znajdując się w obliczu poważnej dla
Państwa Polskiego chwili uważają za
swój obowiązek, przed przystąpieniem
do obrad nad porządkiem dziemym,
zgłosić swoje usługi na potrzebę Ojczy
zny i w tym celu oddają się do rozpo
rządzenia naczelnych W ładz Wojsko
wych.
Mając na uwadze:
1) obowiązek bezwzględny wstąpenia w szeregi armii ochotniczej,
2) konieczni ość nieprzerwanego na
dal funkcjonowania urzędów7' gminnych,
jako aparatu wykonywującego wszelkie
zarządzenia władz wojskowych i admi
nistracyjnych, które z tym większym
wysiłkiem funkcjonować dla podołania
zadaniom chwili będą musiały —
Zjazd pozostawia przeprowadzenie
podziału sił naszych w dwóch tych kie
runkach uznaniu właściwych W ydziałów
Powiatowych.
Z apelem tym Zjazd odwołuje się do
wszystkich nieobecnych tu kolegów.
Przewodniczący Ziazdu
Popiołkiewicz.
O BY W A T ELE I R O D A C Y !
Po waszych chatach znajduje się du
żo bezużytecznej broni, zabranej przez
was na pobojowiskach, pozostawionej
przez wojska rosyjskie i niemieckie. Na
wet zepsute karabiny i izable, po na
prawieniu i uzupełnieniu, służyć będą
dla uzbrojenia żołnierza. Nasi ochotnicy,
dobrowolnie zgłaszający się do wojska,
prędzej będą mogli stanąć wi szeregach,
gdy nte zwlekając, damy im tę broń, któ
rą mamy u siebie, w naszym ręku i tyl
ko od naszej woli zależy, aby ją zaraz
dostarczyć.
’

BARANOW 1CZE Z. MIŃSKIEJ.
Miasteczko nasze liczy 2500 miesz
kańców', w tem 70 procent żydów, leży
120 wiorst na wschód od Brześcia Litew
skiego w kieruku Mińska Litewskiego,
pasiada wielki węzeł kolejowy. Przed
wojną był tu ogromny ruch handlowy,
stąd też taki ogromny procent żydów.
Polaków jest tu 20 procent (procent czy
li na 100 mieszkańców jest 20 Polaków),
przeważnie intcligiencja pracująca i rze
mieślnicy.
Życie polskie w ostatnich czasach
znacznie się ożywiło. Inteligiencja za
czyna rozumieć, że Polska wtedy będzie
stanowiła potęgę, kiedy będzie miała za
sobą lud pracujący to też zbliża się co
raz bardziej do ludu i dla niego pracuje.
W dniu 2 maja dokonano tu wyborów
do zarządu Rady Polskiej, do której we
szli ludzie znani z pracy dla mas ludo
wych.
Dzięki tejże grupie ludzi z pp. Bereśniewiczem, Lenartowiczem, Golębickirn i Jaworskim na czele dokonano w y 
borów w
miejscowej
kooperatywie
chrześcijańskiej, gdzie na ogólpą liczbę
600 członków było rosjan 450, a mimo
to do zarządu przeszli sami Polacy. „Kto
lepiej pracuje i dba o lud,, ten lepszy11
mówi miejscowa ludność nawet prawo
sławna.
Zaufanie do dzisiejszego zarządu jest
dość wielkie, bo w ciągu 1 miesiąca za
pisało się około 500 nowych członków.
Obrotu zrobiono na 200 tysięcy m
k,
podczas kiedy stary zarząd w g ąg u ca
łego roku miał zaledwie 11 tysięcy
żysku.
Dokonano tu w yborów w kolejo
wych warsztatach mechanicznych, po
wyborach postanowiono założyć czytel
nię i bibljotekę dla pracowników kolejo
wych.
Na wszystkich wyżej wymienionych
zebraniach brał czynny udział Instruktor

3
Straży Kresowej1 pow. Baranowickiego,
p. St. Kiślikiewicz. Przy tejże Straży
powitało w dniu 25 czerwca biuro pra
cy i biuro próśb oraz’ porad. Porady da
wane są po cenach bardzo dla ludu przy
stępnych.
W dniu 27 czerwca w •Baranowi
czach odbył się Zjazd powiatowy przed
stawicieli całego spofeczejstw'ai p_oskiego z powiatu Baranowickiego.
Ludowiej:.
Z B IŁ G O R A JA Z. LUBELSKIEJ.
Dowiedzawszy się, że w powiatach’
hrubieszowskim i zamojskim są przezna
czone do parcelacji kilka folwarków —
z gminy Huta - Krzeszowska, powiatu bił
gorajskiego, w imieniu bezrolnych (któ
rych jest w naszej gminie do 300 rodzin),
w dniu 13 maja r. b. udała sic do powyż
szych powiatów grupa bezrolnych, na cze
le z sołtysem wsi Huta-Podgórna Fran
ciszkiem Turem.
Po
bezowocnych
poszukiwaniach
bezrolni powracali do domu. 19 maia
o godz. 6 rano przed odejściem pociągu
do Biłgoraja na st. Zwierzyniec delegaci
zauważyli skupienie ludzi i podążyli do
owej gromady. W tern. policjant nazwi
skiem Kotlarski zagrodził im drogę i nie
spodzianie bez żadnego powodu zaczął
bić sołtysa Tura po głowie palką. Na za
pytanie o powód, dla którego policjant ma
prawo bić. Kotlarski odpowiedział ude
rzeniami pałki, i Tur od uderzeń musiąl
się ratowrać ucioczką. co. ujrzawszy ma
szynista Tajfer wraz z innymi kolejarza
mi rzucili się w pogoń za uciekającym,
a dognawszy go, zbili bardzo pałkami i po
walonego na ziemi zemdlonego kopali
nogami, nazywając „bolszewikiem" i in.
przezwiskami.
W gromadzie powstał popłoch i za
mieszanie. Policjant Kotlarski zużadal od
okrwawionego Tura legitymacji, a po
okazaniu takowej i przejrzeniu kazał się
Turowi obmyć i widocznie wytrzeźwio
ny — mówił mu. żeby o zajściu zapom
niał.
św iadczyć w tej sprawie mogą: Jan
Dziewa i Michał Rudzik, zamieszkali
w
Hucie-Krzeszowskiej — towarzysze
podróży.
Tur przez 6 lat służył w armii rosyj
skiej i brał udział w Wielkiej Wojnie na
froncie tureckim, gdzie też otrzymał 5
ciężkich ran i jest inwalidą-emerytem. Po
powrocie z wojny, jako porządny, o c z y ta
ny i przykładny człowiek został obranym
przez' wspó*l\vieśniaków na stanowisko
sołtysa. Nitfdy też i za .nic nie był ka
rany.
Udając się w powyższej sprawie do
Szanownej Redakcji, jako obrońcy spra
wy ludowej — wierzymy, że nie odmó
wicie nam sw^ego poparcia w tej sprawie,
a również należycie będą ukarani prząz
władze.
W acław Skakuj.
Uwaga Redakcji: Sprawę tę prze
kazaliśmy Ministerstwu
Spraw
W e
wnętrznych, celem ukarania sprawcy po
bicia.
W celu nabycia wyborowych DRZB
W EK O W O C O W Y C H , NASION, NAj
RZEDZI
OGRODOW YCH
radzimi
zwrócić się do najstarszych i najwięk
szych Zakładów Ogrodniczych C. UŁ1
RICH, istniejących od roku 1805 w Wa<
szawie przy ul. Ceglanej 11.

*C A1Z E T M C U D O W »»

Co sle dziele u bolszewików.
Bolszewicy robią obecnie rozpaczli
wy wysiłek na froncie polskim, chcą Pol
skę. opanować zanim się sami rozpadną.
Stan Rosji jest obecnie przerażający.
Ofód, zniszczenie, upadek rolnictwa, zu
pełne zrujnowanie przemysłu i fabryk,
bunty
ctiłopskie, wybuchające ciągle
z powodu grabieży bolszewickiej — oto
stan obecnej Rosji. W Rosji jest bolsze
wików nie więcej niż 600,000 na 150 miljowów ludności. Panowanie bolszewików
jest tedy bardzo kruche. Św iadtzą o tem
zresztą najświeższe wieści z Rosji.
I tak: Bolszewikom zagraża wojsko
gen. Wrangla .(następcy Denikina). W y 
szedł on z Krymu, opanował południową
Rosje, korzystając z tego. że bolszewicy
ściągnęli na front polski wszystkie wojska
i idzie ciągle naprzód. Obecnie bolszewi
cy. pnzerażeiii postępami Wrangla, za
czynają znowu odciągać wojska z frontu
polskiego i posyłać wojsko na Wrangla.
Niedługo tedy ataki bolszewików na na
szym froncie zelżeją. Tem więcej wojska
potrzebujemy, aby bolszewikom zadać
cios ostateczny.
Kozacy, najlepsze dotąd wojska bol
szewickie zaczynają się buntować. Pow 
stania kozaków . przeciw bolszewikom
stają się coraz częstszemi i krwawszemi.
W śród kozactwa. które opuściło Denikina
w nadziei, że zawieszenie broni z bolsze
wikami da im spokój i możność pracy na
i oii. panuje rozczarowanie, gdyż bolsze
wicy „rekwir’u ją“ całą młodzież i pędzą
na front. Gospodarstwa rolne kozackie
cierpią z powodu braku rąk roboczych.
Rekwizycja chleba i bydła doprowadza
ludność do rozpaczy. Zwerbowani przez
bolszewików kozacy masowo uciekają,
nie mając zaś możności przedostania się
do zagród swych, wałęsają się po kraju,
tworząc szajki bandyckie. Krążą pogło
ski, że w miesiącu lipcu wybuchnie po
wstanie i że akcją powstańczą kierować
będzie generał Szkuro cieszący się wśród
kozactwa wielka sławą. Jak wiadomo
gen. Szkuro przedostał się na Kubań, jed
nakże miejsce jego pobytu utrzymane
jest w tajemnicy.
Gazety zagraniczne podają wiado
mości o wybuchu rozruchów na Ukrainie
przeciw bolszewikom. Bolszewicy w y
słali przeciw buntującym się masom ka
walerię i artylerję. Ruch kolejowy odby
wa się tylko za pomocą pancerek. O d
cięte linje Kijów — Połtawa - Bachmacz.
Rozruclfy rewolucyjne są największe
w okręgu Czernihów — Połtawa.
Położenie wewnętrzne w Rosji, z ka
żdym dniem staje się gorsze, wobec zmo
bilizowania wszystkich sił i pchnięcia icii
na fronj: polski. Pożary składów bolsze

wickich są zjawiskiem prawie codzien
nym. Oddział tak zwanej zielonej armji
w liczbie olkofo 2,000 ludzi rozbił w koń
cu maja bataljon bolszewicki w Łudzę.
Włościanie pomagają zielonym wojskom.
Przeciwko zielonym w Łudzę bolszewicy
zmuszeni byli wysłać dwie dywrzje.
Szczegóły te i wiadomości stwierdzają,
że z bolszewikami wewnątrz samej Rosji
jest bardzo krucho. Tylko trzeba nam
przetrwać obecną ciężką chwilę, a pano
wanie bolszewickie może lada dzień ru
nąć. W tedy będziemy mieli prawdziwy
pokój.

Wofoponie O jczy zn y.
Powiatowa Rada Ludowa P.S.L. w
Kutnie na posiedź, w d. 2 lipca b. r. 1929
uważając dzisiejsze położenie kraju za
poważne, a nawet groźrne, przeto dla do
bra całego narodu, ratowania Ojczyzny
i całości Rzeczypospolitej, my lud w ło 
ściański i robotniczy
zorganizowany
w P. S. L. stoimy na stanowisku obrony
Państwa, podporządkowujemy interesa lu
dowe, interesom
ogókiopaństwowym
i w tej poważnej dziejowej chwili w ytę
żymy wszystkie siły, nie poskąpimy mie
nia i krwi dla uratowania zagrożonej
Niepodległości Polski Ludowej.
Stwierdzamy jednak, że tylko rząd
oparty na szerokich masach włościań
skich i robotniczych, będzie miał popar
cie całego ludu pracującego, uratuje ca
łość i niepodległość Rzeczypospolitej
i uporządkuje stosunki wewmętrzne.
Prezes W . Pawelec,
i
Sekretarz M. Szydłowski.

M o ń l telegraficzne.
Z FR O N T Ó W B O JO W Y C H .
Front północny. Wskutek silnego na
cisku wojsk bolszewickich wojska polskie
zostały zmuszone do opuszczenia Wilna.
0 W ilno toczyły się walki uliczne, po
czerń nasze woj-ska wycofały się na po
łudnie. Krążą pogłoski, że Wilno zajęli
częściowo bolszewicy, częściowo Iitwini.
Na południe od Oszmian nieprzyjaciel
prowadzi ofensywę w dalszym ciągu,
przeszedł rzekę Olszankę i prowadzi atak
na linję rzeki Czernicy. Na linji rzeki
Słuczy odparły nasze wojska silne ataki
dwóch pułków bolszewickiej piechoty
1 jednego pułku jazdy.
Na froncie poleskim większych walk
iie bvło.
Na froncie południowym walki toczą
się obecnie na wschód od Styru. Dubno

Jft
przechodziło kilka razy z rak do rąk.
Nasz 25 pufk piechoty wykonał atak na
wojska nieprzyjacielskie w Suchowolf
i Czudle. Po zaciętej walce obie miejsco
wości zostały zidobyte; w ręce nasze
wpadło 6 karabinów maszynowych, wóz
amunicyjny, jeńcy i kilkanaście koni.
W rejonie na wschód od linji Kolki— Rożyszcze — Łuck. nieprzyjaciel w dniu
wczorajszym i dzisiejszym nie ponawia*
ataków.
Na południe od Krzemieńca grupa
pułk. Szyllinga zaatakowała brygadę jazdy
nieprzyjacielskiej, posiłkowaną przez pie
chotę na wozach i po krótkiej walce zmu
siła do odwrotu. W odwrocie tym oddzia
ły nieprzyjacielskie natrafiły na nasz ba
talion piechoty, tracąc 7 dział z zaprzę
giem, znaczna ilość karabinów maszyno
wych i ręcznych, wycofały się na połudn.wschód.
Dn. 16 b. m. nieprzyjaciel atakował
bardzo silnie nasze pozycje pod Wyszo-i
grodkiem. W ataku tym brało udział kilka
tysięcy piechoty nieprzyjacielskiej i zna-;
czna ilość artylerji. Wszystkie ataki zo
stały odparte.
Na linji Zbrucza udaremniono w kilku
miejscach próby sforsowania rzeki przez
nieprzyjaciela.
= Przyjęcie z a w s z e n ia broni przez
bolszewików. Gazety francuskie dono. szą, że bolszewicy przyjęli zawieszenie
broni na froncie polskim. Dotąd niema
urzędowego potwierdzenia tej wiadomo
ści.
= LUewsko-bolszewicki traktat po
kojowy. Donoszą z Kowna, że rząd li
tewski podpisał pokój z rządem sowiec
kim. Na podstawie tego traktatu ustalo
no następującą linje graniczną pomiędzy
Litwą a Rosją. Od Dźwiny pomiędzy
Krasławką a Przydrujskiem granica bie
gnie na południe pomiędzy Smorgoniami
a Wilejką. przyczem Wilejka odchodzi do
Rosji, dalej nieco na południe od Lidy,
a po przecięciu linii kolejowej pomiędzy
Sokółką a Kuźnicami dochodzi do ujścia
rzeki Gorodniaki. Tym sposobem Sowdepja przyznała Litwie Wilno, Grodno
i Lidę.
= Ogólne zawieszenie bron/ w Rosji.
Bonar Law oświadczył w angielskiej' izbie
gmin, że rząd angielski oprócz propozycji
natychmiastowego
zawieszenia
broni
z Polską, zaproponował rządowi sowie
tów także zawieszenie broni z generałem
Wranglem na zasadzie, że gen. Wragnel
wycofa się na Krym i zobowiąże się do
przestrzegania strefy neutralnej na czas
zawieszenia broni. Generał Wrangel bę
dzie zaproszony do Londynu na dyskusję *
w sprawie przyszłości jego wojska i osób.
które pozostają pod jego opieką, jednakże
nie jako członek konferencji.

Gospodarze posiadający 2—6 krów, chcąc otrzymać więcej masła, powinni się zaopatrzyć w najlepsze wirówki do mleka,

N ajprostsze w budowie,
najłatw iejsze w obsłudze.
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deneralna f^eprezentaeja:

Mocne i trw ałe.

Warszawskie Ziemiańskie Towarzystwo Mleczarskie.

Centrala handlowa dla stowarzyszeń mleczarskich i jajczarskich.
W arszaw a, Hoża N i 51 i Krakowskie Przedm ieście NI 8.
Nabywać m#lnn również w Oddziałach i Agenturach Towarzystwa! Poznań, Mickiewicza 36; Lód i, Aleje KolciussM 29’
Lublin, Namiestnikowska 13; Sompolno, Lipno, Sierpc, Maków, Płońsk, Kosów, Sokołów, Siedlce, Łuków, Żelechów*
Garwolin, Chmielnik, Pińczów.

PARCELACJO
i i i m u f 11 n s m u n i m i t i i ?
Ministerstwo Skarbu zapowiedziało, że dowody na posiadanie

POŻYCZKI ODRODZENIA POLSKI
i

dowody

na

otrzymanie

procentu

od

tej Pożyczki

(tak

zwane

(tak zwane obligacje)

kupony)

BĘDĄ PRZYJMOWANE TAK, JAKBY TO BYŁA GOTÓWKA przez Urzędy Państwowe
przy zapłacie za ZIEMIĘ,

INWENTARZ i URZĄDZENIA dostarczone przez te

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

ziemi

(tak

zwanej

REFORMY

i innych zmian w posiada-

ROL NEJ ) .
.żeli jaki gospodarz przygotował pieniądze
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STRACIĆ

PRZEZ

OGI EŃ

NA ZAPŁATĘ ZA ZIEMIĘ

Z PARCELACJI I TRZYMA TE

ALBO
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ZŁYCH

LUDZI

---- —

-----

ŚWIADECTWO

POŻYCZKI ODRODZENIA POLSKI
fO

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 na kupno ziemi I za
które tymczasem kupił P O Ż Y C Z K Ę

li

ODRODZENI A

POLSKI

to Urząd bez zwłoki wyda mu drugie świadectwo.

JAK GOTOUIZHA
P R Z Y N IO S Ą M U D O C H Ó D .
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Powstaje placówka finansowa ludu polskiego, która ma na celu podniesienie rol
nictwa, rolniczego przemysłu i handlu oraz przemysłu domowego.

Ma ona skupiać

oszczędności włościan w kraju i za morzem, by wziąć udział w budowie ekonomicznie
silnej POLSKI LUDOWEJ.

Placówką tą jest

POLSKO-AMERYKAŃSKI BAPK LUDOWY
Spółka Akcyjna w Krakowie
z filjami, powstać mającymi w myśl statata w Warszawie i innych miejscowościach Polski.

KOMITET

ORGANIZACYJNY

rozpisuje niniejszem na podstawie ;zatwierdzonego statata postanowieniem Ainistrów
i Handla z dnia 9 kwietnia 1920 roka.

Skarbu oraz Przemyski

SUBSKRYPCJĘ
na kapitał akcyjny Spółki w kwocie 20.000.000 marek polskich, składający się z 40.000 sztok (jotówką pełnowpłaconych akcji po 500 marek polskich nominalnej wartości, opiewających na okaziciela lab imiennych.

WARUNKI

SUBSKRYPCJI:

1. Przy zgłoszenia należy uiścić gotówka całą cenę kapną podłag kursu emisyjnego.
2. Zgłoszenia subskrypcyjne przyjmowane- będą najpóźniej do dnia 31 sierpnia 1920 roka włącznie.
3. Komitet Organizacyjny zastrzega sobie prawo przydziału zgłoszonych akcji według swego uznania.
4^ Na wypadek nieprzydzielenia akcji Pol. Ameryk. Bank Lud. S. A. w Krakowie zwrdcfepłacone kwo
ty wraz z odsetkami 2 proc.
5. Akcje wydane zostaną akcjonarjuszom w swoim czasie za zwrotem potwierdzenia kasowego na
uiszczone wpłaty tudzież zawiadomienia o przydziale akcji.
*•

ZGŁOSZENIA NA AKCJE PRZYJMUJĄ:*

,

Administracja „Gazety Ludow ej", Warszawa, Świętokrzyska 17.
Administracja „Ludowca", Warszawa, Krakowskie-Przedmieście 4.
Administracja „Kurjera Lwowskiego", Lwów, Chorąźczyzna.
Administracja „Piasta", Kraków, Aały Rynek 4.
Administracja „W łościanina", Poznań, Kwiatowa 2.
Administracja „Głosu Ludu Śląskiego", Cieszyn, ul. Niemiecka.
Polska Ludowa Spółka drzewna, Kraków, Studencka 25.
Towarzystwo Agrarno-Osadnicze, Lwów, Halicka 21.
Ludowe Towarzystwo Wzajemnych Ubezpieczeń „Wisła", Nowy Sącz.

Wpłat na uskutecznione zgłoszenia dokonywać można we wszystkich Drzędaclj pocztowych w Polsce na tonti
czekowe P. K. 0. Polsko-Amerykańskiego Banku Ludowego S. A. w Krakowie 16 148550
Informacji pisemnych udziela Biuro Komitetu Organizacyjnego: w Krakowie, Studencka 25, w Warszawie
Aiodowa 18, II p’. m. 3.

KOMITET ORGANIZACYJNY:
Jan Bryl, Gabryel Dubiel, Władysław Grzędzielskl, Jan Jedynak, Dr. Władysław Klernik, Józef Kowalczak
Dr. Andrzej Kuś, Franciszek ilaślanka, Stanisław Osiecki, Józef Rączkowski, Ludwik Rączkowski, Bolcsłou
R oja, Władysław Rudkowski, Jan Szczerbiński, Henryk Wyrzykowski, Józef Zachara.
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W tym tygodniu odbyły się aż 4 po
= Mobilizacja Rumunii.
Z Buka
resztu donoszą, że Rumunia zakończyła siedzenia.
Na posiedzeniu z dn. 13 b. m. ^zostały
już przeprowadzenie mobilizacji u siebie.
.Wojska rumuńskie udały siej na stanowi uchwalone po rozpatrzeniu między inneini
następujące ustawy: Ustawę o uposażeniu
ska na Dniestrze.
urzędników państwowych i uposażeniu
Oddziały bolszewickie przeprawiają
sie coraz częściej przez Dnies.tr, lecz pró nauczycieli szkół powszechnych.
Sprawa ta wywołała ożywiona dy
by te ydaremniaia wojska rumuńskie.
skusję, w której zabierał głos 'Zasłużony
Rzad rumuński wydał ostra notę do rządu
sowietów z zapytaniem co maja znaczyć 'na polu oświaty ludowej poseł Bojko. Pod
te przeprawy .i zaznaczył, że o ile one nie niósł on, że zwalanie na gminę obowiązku
ustani, Rumunia chwyci się najostrzej dostarczania nauczycielstwu mieszkania,
opału i gruntu, przyczynia się do wywoła
szych środków w eeht obrony swej lud
nia
niezadowolenia wśród włościaństwa,
ności.
•r
które
w wielu wypadkach nie jest w sta
—
O pokój z Rujtifmia. Urzędowo
podają, że rumuński minister spraw (za nie obowiązkom swym sprostać, & powo
granicznych Take Jonescn odczytał na du braku łasów i gruntów odpowiednich.
posfedzenin Rady ministrów nowy tele Z tego 'względu jest za tera, aby wzamian
gram rządu sowieckiego, w którym rząd za opał państwo 'Wypłacało nauczycielom
rosyjski proponuje ponownie Rumunii po równoważnik pieniężny. Państwo winno
kój, a zarazem oświadcza gotowość na również wypłacać równoważnik pienięż
wiązania pertraktacji w sprawie w ym ia ny kierownikom i nauczycielom za grun
ta, jeśli ich udzielić nie może.
ny jeńców.
Po dyskusji w sprawie opału uchwa
= Plebiscyt na Mazurach i Warmii
lono, że Państwo obowiązane jest zamiast
zarządzony na dzień 11 >b. m. dał wynik
opału płacić nauczycielom równoważnik
dla Polski niepomyślny. Mazury i W ar pieniężny, którego wysokość oznaczy Mimia pozostaną przy Prusach Wschodnich.
nisterjum Oświecenia w porozumieniu
Polska zgłosiła protest przeciw temu ple z Ministerjum Skarbu.
biscytowi, ponieważ odbył się on wśród
Następnie uchwalono, że kierownicy
strasznych gwałtów niemieckich.
szkół z reguły, a inni nauczyciele w miarę
= Generał Roja organizuje „Straże
możności otrzymują od gminy, względnie
<raioułe“ na Pomorzu.
od miejscowego funduszu szkolnego przy
„Celem bezpieczeństwa obywateli, najmniej 2 morgi ornego gruntu w jednej
oraz pomocy dla wojska i organów bez połaci, o ile możności przy budynku szkol
pieczeństwa w odparciu obcych, uzbro nym. jeżeli to się stać nie może. to otrzy
jonych band. na pograniczu, przystąpiono, mują równoważnik ze skarbu państwa.
w myśl wskaizówek generała Roji do or
ganizowania „Straży Krajowej".
P O B Ó R KONI.
W skład „Straży Krajowej" wchodzą
• P. Anusz (P. S. L.), krótko uzasadnił
dotychczasowe Towarzystwa, jak „Dru wniosek wzywając nzaid do mobilizacji
żyny Kościuszkowskie", „Sokół", „Skaut"
przedewszystkiem koni zbytkownych, po
i t. d.
wozowych, oszczędzając
gospodarcze,
Dowódców „Straży Krajowej" wy następnie domagając się dopłaty za je
znacza wojskowość, a w organizacji bie sienny pobór, wprowadeania w miastach
rze udział cala ludpość.
tylko jednokonnych pojazdów, zakazu
Oznaką „Straży Krajowej" jest nie używania koni rządowych do prywatnych
bieska przepaska na lewem ramieniu, oraz
celów, zarządzenie mobilizacji koni, nale
legitymacja, wystawiona przez dowódz żących do księży:
two danej miejscowości".
Nagłość przyjęto. W sprawie księ
=
Konsty/ncja -Wolnego Mllasta żych koni głos zabrał poseł Skup (z Sie
dlec) i sprzeciwił się mobilizacji koni, na
Gdańska. Gdańsk, d. 6 lipca. Komisia
leżących do księży, uważając, że są one
konstytucyjna gdańskiego zgromadzenia
prawodawczego rozpatrzyła cześć pro im niezbędne.
Poseł ks. Suliński uważa, że sprawę
jektu konstytucji o prawach zasadniczych.
tę poruszono zupełnie niepotrzebnie, gdyż
Ustalono
przedewszystkiem'
nazwę:
księża uważają się za obywateli, gotowi są
„Wolne hanzeatyckie państwo Gdańsk",
herb państwa oraz jeżyk urzędowy nie ponieść wszystkie ciężary, nie uchylają
miecki. Omawiano dalej artykuł doty się od nich i bynajmniej o przywilej się nie
ubiegają. (Brawo).
czący wolności i równości wszystkich
Poprawka posła Skupia (endeka) (zo
obywateli przed1 prawem. W osobny ar
stała odrzucona, .wniosek przyjęto.
tykuł ujęto postanowi en ie. że tei części
Na posiedzeniu dnia 14 lipca przeszły
ludności, która mówi po polsku, zapewnia
następujące ważniejsze ustawy:
się wolność używania języka ojczystego
i możność narodowego rozwoiu.
*= Ceny na zboże kontyngentowe na POD W YŻSZEN IE PODATKU GRUNTO
W EG O .
znaczył minister aprowizacji w sposób
następujący: na pszenicę i żyto 700 mk.
W Małopolsce obecnie podatek ten
za 100 kg., za jęczmień i owies 500 mk. za obliczany bywa na podstawie dochodu
100 kg. Stronnictwa robotniaze domaga z roku 1864 — 65. Rtząd proponuje pod
ły sie znacznego obniżenia ceny. ale wte wyżkę podatku gruntowego daleko mniej
dy rolnik nie wyszedłby na swoje.
szą od zwyżki cen płodów rolnvch. Dochód
skarbowy będzie dość znaczny, zamiast
64 milionów ma wpłynąć 151 milionów.
Dotychczas z morgi podatek w Małopol
sce wynosił 1 mk. 49 fen., obecnie ma
dojiść do 14 mk. 11 fen.
iWśród grania armat i szczęku oręża,
Dla b. Kongresówki ustawa powięk
wśród wysiłku najwyższego Polski, w y sza stawki głównych podatków grunto
tężone] ku obronie własnego bytu —
wych 14-krotnie. Dotychczas z morga
praca Sejmu trwa nieprzerwanie.
płacono podatku gruntowego, dodatko

liatf czym ofcroteł Selm.

wych i podymnego 1,94 mk. rocznie,
obecnie będzie się płaciło 15,19 mk.
Pos. Kowalczuk (P. S. L.) proponuje
poprawkę, aby podatek gruntowy dodat
kowy pobierano w wysokości 100 proc.
podatku gruntowego głównego, a obsza
ry poniżej 30 morgów płaciły podatek
gruntowy dodatkowy w wysokości 60
proc. podatku gruntowego głównego. Da
to podwyżkę kilku milionów i usunie pew
ną niewspółmierność między gospodar
stwami folwarcznemi a drobnemi.
Poprawkę przyjęto pod warunkiem,
że Rząd wyda rozpo-rządizenie, aby przy
parcelacji włościanin nie płacił wyższej
stawki z powodu, że grunt jego był przed
tem częścią całości większego majątku.
SĄDY PO K O JU .
/ 1
Wzrost cen spowodował, iż wiele
drobnych spraw należy obecnie do właś
ciwości sadów okręgowych. Wskutek
tego sądy guninne świecą pustkami*
a okręgowe są przeciążone.
Przed wojną właściwość sądów po
koju dochodziła do wysokości 300 rb. Od
powiadało to wartości 2— 3 koni. Dziś
sprawy o konie, krowę^ czy też trzodę
chlewną, są kierowane Ido sądów okrę
gowych.
Przyjęto 'zwiększenie właściwości sa
dów pokojtu do 30,000 mik.
W YD ZIE RŻA W IEN IE U ŻYT K ÓW
ROLNYCH.,
Poseł Bardel (|P. S. L.): Termin dSh
ny Ministerjum w sprawie wydzierżawia*
nia użytków, przewidżiany ustawa z 1*3
marca b. r., upłynął 1 lipca. Ze względu
na krótki przeciąg czasu. Ministerjum nie
mogło wyzyskać ustawy. Mówca wnosi,
aby Ministerjum' Rolnictwa przysługiwa
ło prawo od 15 września przymusowego
brania w dzierżawę użytków rolnych.
Ustawę przyjęto.
i.
Na posiedzeniu dn. 15 lipca Sejm
uchwalił ustawę o wykonaniu reformy rol
nej. o częm piszemy w osobnym artyku
le. Następnie Sejm przyjął bardzo w aż
ną ustawę: O zabezpieczeniu bytu rodzi
nom osób, pełniących ochotnicza lub obo
wiązkowa służbę wojskową.
Ustawa ta powiada:
v
Opiekę nad rodzinami osób. pełnią
cych ochotniczą lub obowiązkowa służbę
wojskową, sprawują przez czas trwania
tej służby Państwo i Gminy.
Skarb Państwa wypłacać będzie tym
rodzinom, których Jbzłonkowie pełnią
służbę wojskową, przez cały czas trwania
tej służby, zasiłek pieniężny określony
Ustawą Zasiłkową.
Stosunek pracodawcy do pracobior
cy, pełniącego służbę wojskową i do Jego
rodziny w przedmiocie najmu usług, nie
może być przez czas trwania służby woj
skowej jednostronnie rozwiązany.
Wójtowie. sołtvsi. naczelnicy jrmln
w gminach wiejskich otrzymują z mocy
niniejszej Ustawy prawo
nakładania
świadczeń osobistych
na
wszystkich
mieszkańców gminy i na tej podstawie
udzielą na żądanie mieszkających we
wsi rodzin osób pełniących służbę wojsko
wą, pomocy przy zbiorach plonów, przy
uprawie roi! i przy wszelkich pracach,
związanych z zabezpieczeniem bytu tym
rodzinom.
Odmowa świadczeń, lub zanledbante
wydania potrzebnych zarządzeń ulegnie
karze do 6 miiesiew aresztu, lub grsywn?
do 100,000 marek.
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Towarzystwo
Popierania Przemysłu Ludo
wego poszukuje:
Włościanek obznajmionych z obróbką lnu, przę
dzeniem 1 tkactwem domowym, któreby po otrzy
maniu dopełniającego wykształcenia na krótko
terminowych kursach tkactwa w Warszawie, chcia
ły wyjechać na posady instruktorek tkackich do
ziemi Poznańskiej. Warunki następujące: 1) wlościanki otrzymują zwrot kosztów podróży z miej
sca zamieszkania do Warszawy; 2) pozatym, iż na
uka ich nic kosztować nie będzie, otrzymają
dniówkę w wysokości mk. 30 dziennie przez czas
nauki w Warszawie; 3) otrzymają mieszkanie.
Zapłatę podczas nauki w Warszawie otrzy
mywać będą tylko te, które wykażą należyte przy
gotowanie, to znaczy: o ile z kursów tych otrzy
mają świadectwa. Uwaga. Tym włościankom, któ
re nie wykażą znajomości tkactwa i obróbki lnu,
t. j. które świadectwa nie otrzymają, ani koszta
podróży nie będą zwrócone, ani dniówka.
Te, które świadectwa
otrzymają, wyjadą
w Poznańskie na przeciąg jednego roku, jako
nauczycielki tkactwa na wsiach i będą otrzymy
wać 30 mk. dziennie oraz całkowite życie i mie
szkanie. Koszta podróży do Poznania będą im
zwrócone. Pozatym w końcu roku otrzymają gra
tyfikacje stosownie do ich zdolności
Kandydatki mogą się zgłaszać osobiście i li
stownie w sprawie Sliższych informacji i zapisów

r

L' U D O W A' 1

do Towarzystwa Popierania Przemysłu Ludowego
w Warszawie, ulica Tamka M 1.
Kurs dopełniający rozpocznie się 1 Września
tego roku.
Termin wyjazdu w Poznańskie 1 Października
tego roku.
Mamy nadzieje, że włościanki z byłej Kon
gresówki i Galicji, zechcą licznie się zgłaszać tak

KTO

ze .względu na osobisty interes, gdyż w Poznań
skim wszystko jest daleko tańsze, a przeto
dzienna płaca mk. 30 jest bardzo wysoką i, że
można przy tej sposobności poznać i inne okolice
naszego kraju, tak słynne z wielkiej kultury rolnej,
jako też i ze względów patrjotycznych, gdyż chodzi
o pomożenie rodaczkom włościankom z tej dzielni*
cy w nauce tkactwa, której one nie posiadają.

CENTRALA GKPGlDZIELCZyCH SIO® ARWSZEfi

podpisuje

mniczo-HANDLom

w Warszawie, Tamka
TELEFONYi Dyrektorąi 273-46.

l , Adres dla depesz „STOROL".

Biuro: 266-01.

Pisz do nas natychmiast.

3005 w Banku Towarzystw Spółdzielczych w Warszawie.
Ma 677 w Pocztowej Kasie Oszczędności.
Dostarcza tylko dla kółek rolniczych i Stowarz. Roln.-Handl. narzę
dzia,maszyny rolnicze, żelazo, gwoździe, nasiona, nawozy pomocnicze arty
kuły budowlane, wyroby powroźnicze, materjały łokciowe oraz wszystko, co
wchodzi w zakres gospodarstwa i potrzeb rolników.
Załatwia wszelkie zlccenia handlowo-komisowe przemysłowców i rol
ników 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-handlowych.
_________________________

TEN

buduje silną

Polskę
Ludową!

KAMIENIE ŻOŁCIOOE C tfO Ł C K lU A Z A

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

Stow. Mechaników Polskich, w Ameryce,
Fredry 2, Warszawa.

B IIH
1'•
■
>V< " .

|RBB| |m|

'<fi!.

[■Sili®!

=

Oddział sprzedażyt 273-38.

RACHUNKI CZEKOWE:

ZMIĘKCZA

Mn misi łatwy zarobek?

KAMIENIE SCHODZĄ BEZ BÓLU. —

I USUWA

i IHm jHSliin

.. ATAKI W ZUPEŁNOŚCI USTAJĄ. ----■

\X 7 X T
(Pocz 3tkowe). Ból w bokach 1 dołku podsercowym (gdzie schodzą się żebra)
Pobolewa
" e7
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 1 burczenie w kiszkach
Bóle i zawroty głowy. f l | h i Q U 7 V
(podczas ataków).
W dołku i wątrobie silny ból, który się rozchodzi
Silne podeneiwowanie. V / U J a 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.
h 1

Bliższych informacji udziela: Aptekarz>fizjolog H . N IE M O J E W S K I , N ow y Ś w ia t 16, m . 72.
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TOWARZYSTWO
SPÓŁKA Z OGR. OOP.

Wykaz

AGRARNO-OSADNICZE
$

$

$

LWÓW, HALICKA 21.

5, majątków Ziemskich do parcelacji przeznaczonych.

1) „B a rtn ik!” 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 dwukonnych, pastwisk 23 mor
gów, las wedle potrzeby. Cena za mórg
4.000 — 5.000 Mk.
2) „Gliniany*’ powiat Przem
Stacja kolejowa Zafiwórze 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 rsów ” powiat Brody, stacja kolejowa Brody, gościńcem bitym 21 km.
Kościół i szkoła polska (obecnie fundowa
na) w miejscu. Obszar 1800 morgów roli,
lekki czarnoziem pierwszej klasy. 700 mórgów łąk dwukośnych meliorowanych pierw
szej klasy, 250 morgów lasu.
Ruiny z budynków 1 materjał budulco
wy sosna po 2 m®. na każdy'kupiony morg
gruntu w cenie od 42 — 56 Mk. za jeden
metr sześcienny. Cena ziemi 4.000—4.500
Mk. Las wedle oszacowania.

3) „H ajw orony” 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 mH. Cena roli i łąk
zależnie od jakości 4.500 do 7.000 Mk.
la s według oszacowania; Okolica lesista,
tartaki w Cholojowie i Sielcu.

6) „Rażniów ” powiat Brody, stacja
kolejowa Zabłotce 4 km. Kościół szkoła
polska w miejscu. (Nowo fundowana). Ob
szar 300 morgow roli, 100 morgów łąk. Ce
na 2500 Mk.. 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.

4) „KapSince” powiat Brzezany, stac
ja kolejowa Zborów 20 km. Obszar 399
morgów w czem roli 230 m. łąk, 15 m.

Wszelkich wyjaśnień

?o

7) „Sznyrów ” powiat Brody, stacja
kolejowa Brody, 10 km. Kościół i szkoła
fundowana obecnie w Klekotowie 2 km.
Obszar 70 morgów roli pszennej pierwszej

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 ierzblatyn” powiat Bucząc*,
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 mor. past
wisk 10 morgów. Dwie chaty dwoiak 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 ło tn ik !” . iowiat Podhajce stac
ce
18 km. K oście
i szkoła polska w miejscu. 150 morgót,
roli czarnoziem pierwszej klasy. 150 mor*
łąk dwukośnych. Cena od 2800-3200 Mk

F

10 „Z ło czó w ka ” powiat Brzeiany,
stacja kolejowa Zborów 20 km. Obszar 298
morgów w czem 157 morgów roli czarno
ziem pierwszej klasy, łąk dobrych dwukoś
nych 21 morgów pastwisk 75 m., lasu (zrę
bu) 40 morgów. Budynki zniszczone. Ce
na 3500 marek.

wsprawie kupna powyższych majątków udziela Sekcja Osadnicza, Kraków ul. Czysta 1. 6.

CENA OGŁOSZEŃ: Za wisrsz isonparciowy lub jego miejsca w tekście Mk. 15.— , zwyczajne Mk. 6.— Kolumna ogłoszeniowa za tekstem 4 szpalty.
Redaktorzyi Henryk W yrzykowski i Dr. W łodzim ierz Jampolskl.
Druk W. Piekarniaka Warszawa, Ordynacka 3.

Wydawcat Ludowi Towarzystw Wjiawilui.

Tel. 44-59.

