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Ciężkie 'położenie Polski
zmusiło
wszystkie stronnictwa do stworzenia rzą
du koalicyjnego, to jest takiego, w skład
którego weszli przedstawiciele wszystkich
partii. Podobny rząd powstaje zawsze
w chwilach dla kraju najniebezpieczniej
szych. gdy trzeba wszystkie.siły skupić
koło jednego celu — mianowicie obrony
państwa. 1 tak we Francji i Angłji z chwi
lą wybuchu wielkiej wojny światowej
w 1914 roku powstały również rządy ko
alicyjne dla obrony przed Niemcami. Ta
kie rządy zwykle przestają istnieć, gdy
niebezpieczeństwa mija i gdy zjednocze
nie wszystkich sil całego narodu dla obro
ny jest już zbyteczne.
W takim właśnie ciężkim położeniu
znajdujemy się i my obecnie. Musimy
bronić swej niepodległości i wszyscy
jednako bez różnicy partji w obronie tej
niepodległości jesteśmy zainteresowani.
Pierwsza myśl utworzenia takiego
rządu wyszła od Naczelnika Piłsudskiego.
Wszystkie stronnictwa podjęły skwapli
wie te myśl i tak oto powstał nowy rząd.
zwany Rządem Obrony Narodowej. Na
czele tego rządu stanął poseł Wincenty
Witos, jako prezydent ministrów. Zastęp
cą. czyli wiceprezydentem, został poseł
Ignacy Daszyński, socjalista. Na pozosta
łe stanowiska ministrów zostały pow'ołane
naStępujące osoby:' ministerstwo spraw
wewnętrznych — poseł Leopold Skulski
(Narodowe Zjednoczenie Ludowe); mini
sterstwo skarbu — poseł Władysław
Grabski (endek); ministerstwo spraw za
granicznych — książę Eustachy Sapieha;
spraw wojskowych— gen. Leśniewski; ko
lei — inż. K. Bartel; aprowizacji — Śliwiń
ski; rolnictwa — Poniatowski (Wyzwole
nie); pracy — Pepłowski (enzeder); prze
mysłu i handlu — profesor Chrzanowski;
robót publicznych — inżynier Narutowicz;
poczty — poseł Stesłowicz (Klub Pracy
Konstytucyjnej); sprawiedliwości — Stan.
Nowodworski (chrześcijańska demokra
cja); oświata — poseł Maciej Rtltai (Pol.
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Stron. Ludowe) ;# byłej dzielnicy pru
skiej — Kucharski; ministerstwo zdro
wia — Dr. Chodźko (tymczasowy kie
rownik); ministerstwo kultury i.sztuki —Heurich, również tymczasowo.
W idzimy więc, że cały ten nowy
rząd składa się z ludzi należących do naj
rozmaitszych partji. a więc często mają
cych wręcz sprzeczne z sobą dążenia
i cele. Na jedno tylko wszyscy się zga
dzają. że Polski trzeba przed nieprzyja
cielem bronić i zawrzeć z nim sprawie
dliwy pokój. Te dwa więc cele stanowią
cały program nowego rządu. Z chwilą,
gdy cel ten zostanie urzeczywistniony, to
jest Polska od najazdu obroniona i pokój
zawarty, rząd ten będzie musiał ustąpić
miejsca innemu, zadaniem którego będzie
przeprowadzenie konstytucji i zarządze
nie wyborów do nowego Sejmu. A będzie
musiał ustąpić dlatego, że już przy pierw
szym punkcie konstytucji — przy jednoizbowości Sejmu — co najmniej połowa
obecnych ministrów oświadczy się za
Sejmem dwuizbowych. Nie będzie więc
w Radzie Ministrów zgody, a bez zgody
między ministrami żaden rząd rządzić
nie może. A jest jeszcze dużo innych
spraw pierwszorzędnej wagi, na które
każdy z obecnych ministrów inaczej pa
trzy. Będzie więc musiał po zawarciu
pokoju powstać w Polsce jednolity i jed
nomyślny rząd ludowy, który w krzepkie
ręce ujmie losy kraju i ludu.

Nad czym (M o u n t Sejm.
Jedno jedyne posiedzenie odbyło się
w ubiegłym tygodniu i to trwało krótko.
Zwołane zostało głównie dlatego, by nowo
mianowany rząd Obrony Polski (mógł się
Sejmowi przedstawić. Zaraz po rozpo
częciu posiedzenia marszałek odczytał li
stę nowego gabinetu ministrów, poczem na
mównicę wszedł ^prezydent ministrów po
seł Wincenty WT»ios i wr krótkich a moc
nych słowach przedstawił program nowe
go rządu.:
O ŚW IA D CZEN IE PREZYDENTA
W ITOSA.
Wysoki Sejmie!
Zgodny wysiłek
stronnictw reprezentowanych w tej ‘W y 
sokiej Izbie, konieczność
współpracy

Rok V I.

i zjednoczenia całego narodu w chwili dla
państwa tak poważnej, doprowadziły do
utworzenia rządu, który się ma zaszczyt
dzisiaj wysokiej izbie przedstawić.
Z natury rzeczy rząd ten nie przycho
dzi dzisiaj z szczegółowym programem
swej pracy, gdyż program ten stworzyły
i podyktowały wypadki, a da on się
streścić w słowach niewielu, w słowach:
obrony Państwa, zakończenia wojny i za
warcia sprawiedliwego i trwałego pokoju.
W (myśl wyrażonych przeze mnie za
sad -w imienin tego rządu mam zaszczyt
wysokiej izbie przedłożyć następująca de
klarację:
Stajemy przed Wysokim Sejmem ja
ko powołany przez całe przedstawiciel
stwo Narodu Rząd Obrony Narodowej.
Obejmując władzę w groźnej dla Ojczy
zny chwili, ślubujemy skupić wszystkie
siły dla obrony granic państwa, całości
i niepodległości Rzeczypospolitej. (Brawa),
Gotowi zawsze do zawarcia
trwałego,
sprawiedliwego i demokratycznego poko
ju. wypisując taki pokój na iswoim sztan
darze. nie ustąpimy przed żadną groźbą
zgwałcenia prawa narodu polskiego do
wolności i zjednoczenia; (Brawa).
Powołując lud do broni, uznajemy
święty obowiązek państwa zabezpieczenia
żołnierzowi poparcia, inwalidzie opieki
wdzięcznej, a rodzinom zarówno zmobili
zowanych jak i ochotników czynnej na
tychmiastowej
i
wydatnej
pomocy.
(Brawa).
Rząd wezwie naród do ofiar koniecz
nych dla ratowania i ocalenia Ojczyzny
i nie zadowoli się jedynie ofiarnością nie
licznych jednostek. Od społeczeństwa zaś
zażąda męskiej karności, spokoju i po
słuchu jako gwarancji bezpieczeństwa
i warunku zwycięstwa. (Brawa).
Odrzucając hasła partyjne. Rząd nie
zapomni, że masa ludu pracującego wsi,
miast i osad fabrycznych dać musi dzisiaj
Polsce krew i trud, aby w niej znaleźć
ukochaną Oj.czyznę-Matkę, wdzięczną dla
wielkiej rzeszy swoich obrońców. Naród
nasz stać na to, ażeby sie skutecznie obro
nić i oprzeć wrogom skoro istnieje silna
wola i_ zjednoczenie sił wszystkich. (Bra
wa).
Nie uchylając się pod żadnym wzglę
dem cd ścisłej demokratycznej kontroli ze
strony społeczeństwa, żądać będziemy od
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każdego obywatela spełnienia obowiąz
W narodzie polskim tkwią jeszcze si
ków podykowanych koniecznością obro
ły nieprzebrane. Z narodu naszego można
ny kraju. Zastrzegając sobie wniesienie jesroze wydobyć armje krociowe do obro
w Sejmie, lub w czasie odroczenia jego ny ojczyzny, trzeba tylko żelaznej woli,
obrad w Radzie Obrony Państwa szcze zapału i skupienia wszystkich sił.
gółowych projektów ustaw związanych
Dla przetrwania obecnego ciężkiego
z wojną i pokojem. Rząd uważać sie bę okresu potrzeba koniecznie aby wszyscy
dzie za odpowiedzialny za obronę Ojczy zdolni do noszenia broni poszli na front.
abv wszyscy, którzy pozostają jako nie
zny i zabezpieczenia jej pokoju.
Poprzednicy nasi wysiali dnia 22 lip- zdolni do noszenia broni, mężczyźni i ko
ca do rządu rosyjiskiego Republiki Sowiec biety pracowali, dla frontu i kraju, aby
kiej bezpośrednia propozycje zawieszenia miasto i gminy otoczyły troskliwą opie
broni i rozpoczęcia rokowań pokojowych.
ką rodziny walczących na froncie, aby
Rząd rosyjskiej Republiki Sowietów pro praca w kraju około zbiorów j uprawy pól,
pozycję w zasadzie przyjął, oświadczając oraz praca w warsztatach szła normalnie
gotowość do rokowań o warunki zawie bez zaburzeń, aby w kraju panował sposzenia broni i rozpoczęcia pertraktacji po J\ój i porządek i to podniesienie ducha,
kojowych. Nastąpić musi okres ostatecz jakiego wymaga powaga chwili. Aż do
uwolnienia ojczyzny niech zapanuje w kra
nej gotowości narodu do wywalczenia ko
ju pokój Boży.
rzystnego pokoju. Rozejrn jest tylko
Jeżeli 'każdy żołnierz spełni swój obo
pierwszym krokiem w tym kierunku i nie
przesadza jeszcze losu pokoju. (Olosy:
wiązek na froncie, broniąc zaciekle każdej
piędzi ziemi, a w kraju panować będzie
Słusznie). Polska złożyła przez to wobec
całego sświata dowód, że pragnie wojnie spokój i praca, wtedy odeprzemy wroga
kres położyć i rozpocząć ere twórczej po i osiągniemy sprawiedliwy pokój.
kojowej pracy. Europa pragnąca pokoju.
Wszystkim posłom, którzy wyrusza
Europa ludów skrwawionych przez wojnę
ją jużto do walki na front, jużto do pracy
światową. Europa wolnych państw naro w społeczeństwie, wołam dzisiaj serdecz
dowych stanie po naszej stronie, gdy zro ne „Szczęść Boże“.
zumie, że walczymy o naszą ziemie, o na
Posłowie opuszczali posiedzenie w na
szą całość i niepodległość. (Brawa).
stroju podniosłym.
W chwili obecnej nie wolno ani jed
nego dnia stracić, aby dopiąć tego. żeby
każdy polak zdolny do noszenia broni stal
N O W E PR E ZY D JU M KLUBU PO S E L 
się żołnierzem. (Brawo). W szyscy inni
SK
IEG O PO LSK IEG O STRONNICTW A
mieniem swojem i pracą ożywiona, świę
LU D O W EG O .
tym^ zapałem. popierać będą walczących.
(Brawa).
Zaraz po posiedzeniu Sejmu zebrał się
Nie osłabiając w niczem wiary we Klub P. S. L. celem omówienia dalszej
własną narodu siłę. Rząd wierny soju pracy posłów w czasie odroczenia Sejmu,
szom, uczyni wszystko, co należy, aby
oraz wyboru nowego prezesa i wicepreze
uzyskać pomoc od sprzymierzeńców so sa, gdyż poseł !Witos. obejmując stano
juszników naszych. (P. Głąbiński: Słusz wisko prezydenta ministrów, czyli głowy
nie). Demokratyczna Polska przełamać
całego rządu polskiego, nie imćgł jedno
musi uprzedzenia, które w znacznej mie cześnie pozostawać na stanowisku preze
rze bez winy narodu polskiego zabiły te sa Klubu. Toż samo i poseł Rataj, obej
tradycyjne sympatje, jakie znajdowała
mując stanowisko
ministra
oświaty
wr świccie Polska walcząca przez wiek ca zrzekł się godności wiceprezesa. W ybra
ły z górą o swoje zmartwychwstanie.
no więc na miejsce posła Witosa preze
Związani każdem uderzeniem serca sem posła Jana Dębskiego z Chełma, a na
z naszą bohaterską armja. do której zwra miejsce posła Rataja — wiceprezesem —
camy się z nakazem i wezwaniem do wy posła D-ra K*ernlka z Bochni. Poseł Jan
trwania. skupieni zaufaniem głębokiem Dabski pozostał i nadal na stanowisku wi
około Naczelnego Wodza, zjednoczeni ceprezesa Klubu, lecz tylko czasowo,
w wielkiej pracy dla Polski pokoju, zw y gdyż zostanie prawdopodobnie wkrótce
ciężymy. Idąc po tej drodze Rząd ocze mianowany
ponownie
wiceministrem
kuje od Sejmu Ustawodawczego i od naro spraw zagranicznych.
du pełnego poparcia. (Huczne brawa
Pan Prezydent Ministrów' Witos przy
i oklaski)11.
był podczas posiedzenia do Klubu, gdzie
Po przemówieniu Prezydenta Mini był gorąco powitany przez posłów Badstrów składali oświadczenia przedstawi narczyka i Dąbskiego. Również owacyj
ciele Klubów poselskich. Wszystkie stron nie witano nowego ministra oświaty po
nictwa wypowiedziały się za poparciem
sła Rataja.
tego rządu, jako rządu obrony narodowej.
Potem przemówił jeszcze poseł Anusz
w imieniu połączonych Komisji spraw za
granicznych i wojskowej.
Następnie Marszalek wygłosił nastę
Osoby wojskowe, które samowolnie
pujące przemówienie pożegnalne:
opuściły
szeregi, lub też samowolnie poza
„Rozchodzimy się dzisiaj na czas dłuż
nimi
przebywają,
jakoteż osoby, które mi
szy w celu podjęcia nowych obowiązków.
mo
powołania
w
myśl obowiązujących
Jedni z nas przywdzieją mundur żołnie
ustaw
do
służby
wojskowej,
do tejże służ
rza, drudzy wyruszają do obowiązków'
by
się
nie
zgłosiły,
nie
będą
ścigane za
pracy społecznej.
Świeżo wyraziliśmy gotowość do ro- dezercję, względnie za nieusłuchanie roz
zejmu i pokoju, gotowość, którą okazywa kazu powołującego do służby wojskowej,
jeżeli wr przeciągu dwróch tygodni po
liśmy od dawma. Jednakże sprawiedliwy
pokój, odpowiadający godności narodowej ogłoszeniu niniejszego dekretu zgłoszą się
i żywotnym interesom narodu, tylko ten do służby wojskowej.
(— ) J. Piłsudski.
naród osiągnąć może, który zdecydowany
Warszawa, dnia 20 lipca 1920 roku.
jest do dalszej walki. (Brawa).
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JAK TO P. P O S E Ł KSIĄŻE CZETWER- v
TYŃSKI
W Y D Z IE R Ż A W IA Ł
MAŁO
ROLNYM ZIEMIĘ ODŁO G IEM LEŻĄCĄ.
Z Branicy pow. radzyńskiego niszą
nam:
Na wiosnę r. b. małorolni i bezrolni
ze wsi Branicy pow. radzyrskiego wnie
śli podanie przez Radę Gminną do Komi
sarza Ziemskiego o wydzierżawienie im
ziemi odłogiem leżącej z majątku p. Ru
dkowskiego w Branicy. Ale po złożeniu
podania cała wiosna zeszła, a oni żadnej
odpowiedzi na swioje podanie nie otrzy
mali. Nie mając zaufania ani dr> panów,
ani do urzędników, którzy pańską stronę
trzymają, dali za wygranę i więcej się
o dzierżawę nie upominali. Aliście kiedy
gruchnęła wieść, że w Warszawie poseł
Witos, chłop, z polecenia p. Naczelnika
Państwa tworzy nowy rząd, zjawił się
w Branicy p. Komisarz ziemski, kazał
zwołać tych, którzy byli zapisani na ipoduniu i oświadczył im, że jeżeli chcą w y
dzierżawić odłogi, to moga dostać ziemię
■
/. majątku ks. Czetwertyńskiego, ale tyl
ko ci. co mają swroją ziemię i potrzebny
do roboty sprzężaj. Bezrolni ziemi
w dzierżawę dostać nie mogą. Znalazło
się czternastu małorolnych, którzy chcie
li dzierżawy. Wówczas p. Komisarz ka
zał im sporządzić pręt do mierzenia i iść
na pole folwarku — Przonka, gdzie też
niebawem sam nadjechał z administra
torem ks. Czetwertyńskiego. Tu pan
administrator wskazał kawałek; wygonu,
którędy bydło p: epędzano na pastwisl„o, i oświadczył zebranym, że mogą so
bie to wydzierżawić, ale odradzał im tej
dzierżawy, bo będą mieli daleko do do
mu (około dwóch wiorst), przytein te
go nie wiele jest. coś około czterdziestu
morgów, to po małym kawałku im się
dostanie. Ale chłopi nie dali się odstra
szyć trudnościami, niechajby i po małym
kawałku, byle dostać tej upragnionej zie
mi! Pan Komisarz widząc, że chłopi niedadzy się niczem od swojego zamiaru od
wieść. zmierzył ten odłóg i jeszcze raz
próbował tłomaczyć, że to nie warto
brać w dzierżawę, bo jest tylko czter
naście mórg. więc wypada po jednym
morgu na każdego. Chłopi jednak za
uważyli przy mierzeniu., że tam było me
czternaście, ale około trzydziestu mórg,
więc oświadczyli jeszcze raz. że zgadza
ją się dzierżawę wziąć. Ponieważ było
to w sobotę p. Komisarz radził im, żeby
się wstrzymali do poniedziałku, bo po
wiada dziś już zamało mamy czasu, że
by każdemu odmierzyć przypadający mu
kawałek ziemi: na to chłopi oświadczyli,
że oni sami już się tem podzelą, a p. Komsarz nie ma potrzeby tem sje trudzić.
Pan komisarz widząc, że chłoni trudno
ściami inie zrażeni od zamiaru nie odstąpą. pojechał z nimi do Branicy, kazał so
bie zapłacić po dwadzieścia marek od
każdego t. j. dwieście ośmdziesiąt ma
rek i dopiero po właceniu tej sumy kazał
swojemu sekretarzowi napisać kontrakty
dzierżawne. Kontraktowi jednak do rąk
chłopom oddać nie chciał, tłomacząc, że
musi je jeszcze podpisać książę, jako
właściciel ziemi, zapewnił jednak, że mo
gą choćby zaraz w' poniedziałek iść na
pole, rozmierzać się i uprawiać.
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A ż tu w niedzielę rozeszła się wieść,
że Witos zrzekł się tworzenia rządu.
Ody chłopi w poniedziałek zeszli się
z ' P . r ę t e m na pole rozmi-erzać się ziemia,
zastali tak kilku parobków ks. Ćzetwertyńskiego orzących odłóg, który mieli
wydzierżawić. Teraz chłopi pytają się
kto im zwróci zmarnowany letni dzień
i dwieście ośmdziesiąt marek zapłaco
nych p. komisarzowi
Ludowiec.
Uwaga Redacji.
Interesowani po
winni skarżyć ks. Czctwertyńskiego do
sądu nie tylko z powodu poczynionych
wydatków, ale także z powodu zerwania
kontraktu dzierżawnego.
TOM A W A .

GM. RĘCZNO. Z. PIO T R
K O W SK IEJ.

W stał dzionek 21 maja, pogodnomglisty, około dziesiątej już bardzo par
ny. Około drugiej dały się słyszeć pierw
sze jakieś stękania — były — to dalekie
grzmotów jęki. wkrótce się wyłoniła m a
ła chmureczka na południo-wschodzie
i pomału potężni:.!a, posuwając sie na
poludnio-z^rchód. Dziewczyna wyszła na
górę po piasek i krzyczy: ..pali się w stro
nie Bęczkowic"! Biegnę i ja na górę i w i
dzę dwie wstęgi idące od chmur na zie
mię. odległe od siebie o jaki łokieć i doko
ła tych wstęg przy. ziemi kurzawę, a od
chmur również było widać coś podobne
go do olbrzymiego leja i bardzo szybko
potężniało.
Dopiero teraz zrozumiałem, że .jest
to trąba wietrzna, Posuwała się bardzo
powoli z chmurą w jednym kierunku po
między wsiami Trzepnicą a Bęczkowicarni od; wsi Ogrodzona na wieś Marianek.
Ludzie od bliskości trąby wietrznej ucie
kali co sił w przeciwną stronę.
W Trzepnicy mówili mi. że ów wir
zajął wrony i kręcił niemi, było też widać
różne gałęzie w owym wirze. Napotkał
chłopca z dziewczyna i dziewczynę po
chwycił wir. ale chłopiec bohater, choć
14-toIetnii chwycł ją i zdołał z wielkim
trudem utrzymać dziewczynę, bo było to
już na boku wiru i do tego w jakimś dołku.
Krowę wwalił wir w dół, gdzie był ko
pany torf, a torf dosyć już suchy, porwał
i wygrywał nim jak Moskal w szachy,
gdzieś po polach rozrzucał jakby kogoś
nim obdzielał, zawad!ził nareszcie i o wieś
Marianek, zdjął dwa dachy z dwóch do
mów i naruszył mur w jednym, aż popę
kał. Nareszcie piorun uderzył widocznie
w wir. Ten zaczął się zmniejszać, a przytem deszcz z gradem lał jak z cebra
i przeszkodził dalszemu biegowi trąby
wietrznej. Czekałem: aż dotąd, bo m y
ślałem. że ktoś z pobliskich wsi naDisze
do naszej „Gazety Ludówej“ o owei trą
bie wietrznej i o tern, co widział zbliska,
bo od nas było to o 7 wiorst.
x
Jan Olczyk.
Z

PA RA FJI
ŁOPIENNIK. KRASNO'
STA W SKIEG O POW IATU .

Dnia 24 maja odbył się wiec w naszej
parafii w obecności posła Feliksa Sta
rzyńskiego. Zebrało się około 600 ludzi.
Po przemówieniu posła, które trwało bli
sko trzy godziny, zabierali głos Jan Szałachwiej. Adam Marciniak i ks. Kanonik.
Po różnych zapytaniach, na które odpo
wiadał i udzielał objaśnień poseł Starzyń
ski. zebrani postanowili założyć Koło Lu

L U D O

W A

3

dowe Gminne. Do zarządu wybrano i uron jazdy ochotniczej pod dowództwem
jednogłośnie na prezesa Jana Szalach- majora Dąbrowskiego. Bolszewicy, cofa#
wieja; zastępcę — Adama Marciniaka: na jąc się do miasta, pozostawili w naszych
sekretarza — Stanisława Pylaika;
na
rękach dwa ciężkie działa i kilkudziesięciu
skanbnka — Jana Łukaszczyka. Po ukon jeńców ; ponadto odbito dwa nasze pocią
stytuowania się zarządu powzięto następu gi ewakuacyjne.
jącą uchwałę: 1. „zebrani na wiecu wyra
Silny atak bolszewicki, przeprowadzo
żają cześć i uwielbienie dla bohaterskiej
ny dwoma pułkami piechoty, posiłkowanej
armji i jej Naczelnego Wodza za pełne
przez artylerję i jazdę, został w okolicach
poświęcenia czyny orężne, utrwalające
miejscowości Mosty odparty przez nasze
byt i potęgę Państwa, 2. żądają przepro oddziały, przyczem nieprzyjaciel poniósł
wadzenia w Sejmie przed ferjami letniemi bardzo duże straty.
ustawy o wykonaniu reformy rolnej
W zdłuż całego odcinka na rzece Nie
w myśl uchwały 10 lipca 1919 r.. 3. żądaia
men — ożywiona wymiana ognia artylerii,
przywrócenia w rolnictwie stosunków
przyczem bolszewicy ostrzeliwują podja
normalnych przez wprowadzenie wolne zdy nasze do rzeki z dział dalekonośnych.
go handlu, 4) wypowiadają życzenie,
W końcu przeszedł nieprzyjaciel do
aby posłowie ludowi należeli do iedneeo generalnego ataku na odcinku od Grodna
Klubu Poselskiego, wyrażając pełne zau do miejscowości Mosty. Po huraganowym
fanie klubowi Polskiego Stron. Ludowe przygotowaniu artylerji r u ^ y ły do sztur
go za jego niezmordowaną pracę. Na mu na nasze pozycje liczne dywizje pie
tern. wiec skończono. Zebrani zasyłają
choty bolszewickiej, jednocześnie korpus
podziękowanie posłowi
Starzyńskiemu jazdy, który przeprawił się przez Niemen
za przyjazd do Łopiennika.
na północ od Grodna, szybko posuwa się
Jan Szałachu/ej,
na południe, dążąc do odcięcia naszego le
Prezes zarządu Kola P. S. L. w Ło wego skrzydła. W walkach linja Niemna
pienniku.
została opuszczona przez nasze dywizje.
Obecnie walki toczą się na linji Soły— Pogorany — Zylicze — Łunno — W olpa. Na
lewem zaś skrzydle nas*za jazda i piechota
W celu nabycia wyborowych D R Z E 
znajduje się w walce z jazdą nieprzyjaciel
W EK O W O C O W Y C H . NASION, NA
ską w okolicy Nowego Dworu.
RZĘDZI
OGRODOW YCH
radzimy
Na wschód od Mostów dywizja litewzwrócić się do najstarszych i najwięk
sko-ibialoruska nie dopuściła nieprzyjacie
szych Zakładów Ogrodniczych C. UL
la na południowy brzeg Niemna i odparła
RICH. istniejących od roku 1805 w W ar
wszystkie jego ataki.
szawie przy ul. Ceglanej 11.
—
Front poleski. Na Polesiu na linji
rzeki Cny odparty został atak bolszewicki
w okolicy stacji kolejowej Dziatłowicze.
Równocześnie na południe od rzeki Prypeci oddziały gen. Balachowicza odrzuciły
nieprzyjaciela z Nowosiółek i Rzeczycy.
Z FRO N T ÓW B O JO W Y C H .
W walkach na tym oddcinku odzna
czył
się nadzwyczajną umiejętnością kie
= Front północny. Wojska nasze na
rozkaz opuściły Baranowicze i obecnie rownictwa por. Kocianowski z piechoty
poznańskiej i wybitną odw agą kapral Anodpierają ataki nieprzyjacielskie na wschód
druch z pułku strzelców podhalańskich,
od rzeki Szczary i Słonima. Opuściliśmy
który
nie bacząc na ciężką ranę do ostat
również i Grodno.
niej chwili pozostawał na polu bitwy, dając
Oddziały nieprzyjacielskie, które opa
przykład spełnienia żołnierskiej powinno
nowały Grodno, prowadzą atak wzdłuż
ści.
szosy Grodno — Sokołów i walczą z naW okolicy Dziatłowicz oddziały nasze
szemi oddziałami w okolicach Bakun. Ta
po odparciu silnych ataków nieprzyjaciela
ostatnia miejscowość, chwilowo utracona,
została brawurowym kontratakiem odzy przeszły do kontrataku i odrzuciły oddzia
ły bolszewickie ze swego przedpola, bio
skana przez naszą piechotę.
rąc kilkudziesięciu jeńców.
Atak bolszewicki, prowadzony na liNa ilnji kanału Ogińskiego działalność
nje rzeki Szczary. a skierowany głównie
wywiadowcza.
na forty mostowe w* Słonimie. zmusi# na
= Front południowy: Na linji rzeki
sze oddziały do opuszczenia tej miejsco Styru na W ołyniu trwają zacięte ataki
wości. Obecnie zacięte walki toczą się na wojsk bolszewickich. Zostały one wszyst
pół drogi między Słonimetn i Zelwą.
kie odparte.*
W walce na tym małym odcinku nieprzy
W alka w okolicy Dubna przybiera co
jaciel skoncentrował 3 dywizje piechoty, raz bardziej zacięty charakter. Oddziały
które przy forsowaniu Szczary pod Słoni- naszej piechoty wyparły nieprzyjaciela
mem poniosły nadzwyczaj ciężkie straty. z MlynoWa, natomiast jedna z dywizji ka
Na południe od Grodna oddziały na walerii bolszewickiej, korzystając z luźne
sze zgodnie z rozkazem podsunęły się na go ugrupowania naszych oddziałów, prze
przód wdluż szosy Sokółka — Grodno darła się na tyły naszych wojsk. Oddziały
i wyparły oddziały nieprzyjacielkie z Ko- jej napadły w okolicy Radziwiłłowa na
robaczyc, Kamionki i Olszanki, oraz pod nasze taborv i szpitale.
sunęły isię pod forty Grodna.
Cały azień wczorajszy nieprzyjaciel
W okolicy na północ i zachód od S ło atakował gwałtownie nasze pozycje pod
nima toczy się zacięta walka celem wy Wołoczyskami i Frydrychówką, wprowa
rzucenia oddziałów
nieprzyjacielskich, dzając do walki 'kilka pułków piechoty, ja
które pod Słonimem przeprawiły się przez zdy. znaczną ilość artylerji i 5 pociągów
rzekę Szczarę.
opancerzonych. Pięciokrotne ataki nie
Po ciężkich walkach oddziały grupy przyjacielskie po bohatersku odparł 53
pułk. Łuczyńskiego opanowały forty Grod pułk piechoty. Z obu stron znaczne straty.
na, położone na południowym brzegu
Na południe od rzeki Prypeci nieprzy
Niemna. W walce tej odznaczył się szwa- jaciel. dążąc do uniemożliwienia gen. Ba-

Wiadomości telegraficzne.

Jachowiczowi ciągłych napadów zeJbrał
tom cala dywizje piechoty, i znaczna ilość
kawalerii i po uporczywej walce opanował
Rzeczycę, wypierając nasze oddziały do
Prywitówki.
Po bohaterskiej obronie lS-ta dywizja
piechoty opuściła Dubno. które zoistało za
jęte przez bolszewicka kawalerję Budiennego. posiłkowaną silnemi .oddziałami pie
choty na wozach. W okolicy Dubna toczą
się obecnie zacięte walki pod Targowicą
na północy i pod Kozinem na wschód.
Bohaterskie oddziały 6-tej armii od
pierają w dalszym ciągu zaciekłe ataki nie
przyjacielskie na linji rzeki Zbrucz, pro
wadzone przez nieprzyjaciela z niesłab
nącą silą i z zupełnym lekcew ażeniem strat
ludzkich, które on ponosi. W walkach
tych podkreślić zwłaszcza należy boha
terskie zachowanie się 12-tej dywizji pułk.
Januszajtisa, której piechota z podziwu
godnym spokojem i odwaga odpiera ataki
kolumn piechoty i kawalerji nieprzyjaciel
skiej* a artyleria, wyjeżdżając brawurowo
na odkryte pozycje, zadaje bolszewikom
nadzwyczaj ciężkie straty.
Pod Wołoszkowcami brygada kawa
lerji nieprzyjacielskiej, która w sile 800
szabel przedarła się na nasze tyły, po za
ciętych i krwawych walkach została z po
wrotem odrzucona za Zbrucz. Pod w pły
wem tej dzielnej. postawy naszych wojsk
i ogromnych strat, jakie ponosi nieprzyja
ciel na tym odcinku, przeszedł kubański
pułk kozaków w pełnym składzie na na
szą stronę.
'
Na wischód od Rożyszcz oddziały na
sze piechoty wyparły przeciwnika z Je
ziorka i Kelpaczewa. zdobywając przytem tabor batalionu bolszewickiego.
Na południe od Łucka trwają w dal
szym ciągu zacięte walki w okolicy Tar
gowicy i na linji ^olejowej Radziwiłłów—
Dubno. Podkreślić należy bohaterstwa
grupy majora Matczyńskiego. która pomi
mo opuszczenia Dubna przez nasze oddzia
ły pozostawała przez dłuższy czas w for
tach i następnie, będąc otoczona ze wszy
stkich stron przez nieprzyjaciela, wycofała
się pod huraganowym ogniem artylerii
i naporem aut pancernych, torując sobie
drogę bagnetami.
Na południe od Dubna nieprzyjaciel
po zaciętych atakach opanował Krzemie
niec.
Nieprzyjaciel atakował trzema pułka
mi piechoty i znaczną ilością jazdy i arty
lerii oddziały 12-ej dywizji piechoty mię
dzy Wołoczyskami i Wofczkowcem. Po
czątkowo oddziały nasze opuściły -żajmowrane pozycje, następnie jednak przeszły
do silnego kontrataku i. nie bacząc na hu
raganowy ogień artylerii i nadeszłych po
ciągów' pancernych, wyparły nieprzyja
ciela zą Zbrucz. przywracając poprzednia

sytuację. Podkreślić należy dzielnoćć ar
— Jak sie zachowują Niemcy wobec
tylerii. która w jeżdżała między własna ty- ciężkiego położenia Polski. Berlin, dn. 27
Rząd niemiecki oświadczył, że
raljerkę i kartaczaini ostrzeliwała na blis lipca.
ką odległość kolumny nieprzyjaciela.
Niemcy zachowają się najzupełniej' bez
Jednocześnie oddziały 6-ej armii od stronnie zarówno wobec Polski jak Rosji.
parły gwałtowny atak przeciwnika na HuPrzemarsz wojsk koalicyjnych lub
isiatyn, nie przepuszczając go na zachodni przewóz transportówr broni i amunicji
brzeg rzeki Zbrucza. W walkach tych. dla Polski przez ziemie niemieckie, jako
trwających kilka godzin, obie strony po sprzeciwiające się neutralności nie będa
dozwolone.
niosły ciężkie straty.
Pod Rzeczycą wr kilkogodzinnej w alce
Bron, wydana koalicji na zasadzie
zostały 516 i 514 pułki piechoty bolsze traktatu pokojowego może być tylko zni
wickiej pobite.
szczona i nie może służyć dla jakichkol
wiek innych celów. Wydanie tej broni
Zdobyto 8 karabinów maszynowych
i wcięło jeńców. Nieprzyjaciel cofa stę Polsce rząd niemiecki uważać będzie za
w popłochu za rzekę Styr, gdzie zatopi! 4 naruszenie traktatu pokojowego.
działa, nie mogąc ich wywieźć. W pości
= Robotnicy portoiri w Gdańsku od
gu zajęto Perekalje.
mawiają wytadou an/a amunici/ dla Polski.
1 Dywizja Legionów w śmiałym w y Gdańsk. 28 lipca. Od trzech dni stoi
padzie na przedpole zajęła Susk i Swóz,
w porcie tutejszym' okręt holenderski „Triwyparła 131 brygadę bolszewicką, biorąc
ton". na którym przywieziono amunicję dla
100 jeńców i zdobywając całą baterję
Polski. Robotnicy portowi gdańscy (niemz zaprzęgiem, kilkadziesiąt wozów' z koń cy) oświadczyli, że amunicji tej nie wyła
mi i przeszło 20 karabinów maszynowych.
dują. gdyż jest ona przeznaczoną prze
Dalej na południe udaremniono wszel ciwko Rosji bolszewickiej dla Polski, 'któ
ra odnosi się wrogo do Niemiec. Stano
kie nieprzyjacielskie próby przejścia przez
wisko robotników gdańskich jest wynikiem
Styr.
agitacji
Większa kolumna kawalerji nieprzy przeprowadzonej tu oddawna
przeciw'
Polsce.
W
razie
gdyby
robotni
jacielskiej, która przedarła się w okolicy
cy wzbraniali się w dalszym ciągu wyła
Szczurowic na nasze tyły, została przez
dować amunicję, angielski generał Haking
naszą jazdę odrzucona na wschód.
komendant Gdańska uda się do W arszawy,
Próby nieprzyjaciela, zmierzające do
aby tam naradzić się z rządem polskim, co
przejścia za wszelka cene rzeki Zbrucza.
doprowadziły do zaciętych walk pod Try- do dalszych zarządzeń. Przywódcy ro
botników niemieckich oświadczyli, że per
buchowcami. Wołoczyskami i Wolczkowtraktować będą ponownie z robotnikami.
cami.
12
dywizja piechoty z niezrównanem . = Odwef robotników polskich.
Gdańsk, 28 lipca. Robotnicy' polscy
męstwem odparła wszystkie ataki z wielna Pomorzu, dowiedziaw szy się o tern. że
kietni dla nieprzyjaciela stratami.
robotnicy niemieccy w Gdańsku nie chcą
= Mobilizacja 16 korpusów. Pafyż,
dn. 28 lipca. Francuski prezydent mini wyładować amunicji, odmówili naładowa
nia do wagonów ziemniaków, przyznanych
strów oświadczył w Izbie, że moskiewski
dla Gdańska, a nagromadzonych na po
rząd sowietów na notę koalicji w- sprawie
szczególnych stacjach kolejowych na Po
zawieszenia broni między Rosją a Polską
dał butną odpowiedź, wskutek tego Naj morzu.
— Żadan/e Anglii. Londvn, dn. 28
wyższa rada koalicyjna zarządziła mobili
lipca.
Rząd angielski wystosował do rzą
zację 16 korpusów przeciw Rosji. Pierwsze
du bolszewickiego w Moskwie ultimatum,
sze transporty wkrótce zostaną wysiane.
— Artylerfa i flota ang/elska idzie czyli kategoryczne żądanie zaprzestania
z pomocą. Londyn, dn. 28 lipca. W yru kroków wojennych u r ciągu 5-ciu dni.
szyło kilkuset oficerów, którzy udają się
do Polski. Kilka pułków ciężkiej artylerji
zostanie bezzwłocznie wysiane. Główne
= W sprawie pokoju. Rząd polski
dowództwo nad wojskami koalicyjnemi ma
wysłał telegram do rządu bolszewickiego
z propozycją zawarcia pokoju i zawiesze
objąć , marszałek Fosz. Oprócz Francji
mobilizuje Anglja pierwszą i drugą armję.
nia brom. Na telegram ten nadeszła zaraz
Do Rygi wyjechała część floty angiel telegraficzna odpowiedź, że rząd bolsze
wicki zgadza się na zawarcie pokotu, oraz.
skie j •
— W ęgrzy ofiarują swą pomoc. Pa że wydał rozkaz Naczelnemu Dowódz
ryż, dn. 28 lipca. Prezydent rządu węgier twu swej anrnji. by omówiło wTarunki za
skiego Teleky zaofiarował koalicji wojsko wieszenia broni z Naczelnem Dowódz
wą pomoc ze strony Węgier przeciw bol twem Wojsk Polskich. Na skutek tego
szewikom. Oświadczył on. że W ęgry
zostali zaraz wydelegowani polscy ofi
tworzą niejako ostatni szaniec dla koalicji
cerowie. którzy Już wyjechali z W ar
przeciw bolszewikom.
szawy.

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

N a jp r o s t s z e w b u d o w ie ,
n a jł a t w i e j s z e w o b s łu d z e .
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d e n e r a l n a R e p r e z e n ta c ja :

Mocne i trw ałe.

Wnrsznwskie Ziemiańskie Toworzystwo Mleczarsble.
Centrala handlow a dla stow arzyszeń mleczarskich i jajczarskich.
W a rs z a w a , H oża \a 51 i K r a k o w s k ie P r z e d m ie ś c ie JV° 6.
Nabywać m ożna rów nież w O d działach i Agenturach Towarzystwa: Poznań, M ickiewicza 36; Łódź, Aleje Kościuszki 29;
Lublin, Namiestnikowska 13; Som polno, Lipno, Sierpc, Moków, Płońsk, Kosów, Sokołów, Siedlce, Łuków, Żelechów,
Garwolin, Chmielnik, Pińczów .
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Ministerstwo Skarbu zapowiedziało, że dowody na posiadanie
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BĘDĄ PRZYJMOWANE TA K, 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
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Jeżeli jaki gospodarz przygotował pieniądze
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STRACIĆ

PRZEZ

JE

OGI EŃ

NA ZAPŁATĘ ZA ZIEMIĘ

Z PARCELACJI I TRZYMA TE

ALBO

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

ZŁYCH

LUDZI

ŚWIADECTWO

POŻYCZKI ODRODZENIA POLSKI
TO MOŻE

BYĆ

0 NIE SPOKOJNY.

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

Gdyby niu 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

ODRODZENIA

POLSKI

■
■
■■

to Urząd bez zwłoki wyda mu drugie świadectwo.

JA K G O T O W I Z N A
PRZYNIOSĄ MU DOCHÓD.
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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 BANK LUDOWY
Spółka A kcyjna w Krakowie
z filjami, powstać mającemi w myśl statutu w Warszawie i innych miejscowościach Polski.

KOMITET

ORGAN IZACYJN Y

rozpisuje niniejszem na podstawie zatwierdzonego statutu postanowieniem Ainistrów
i Handlu z dnia 9 kwietnia 1920 roku.

Skarbu oraz Przemyślu

SUBSKRYPCJĘ
k

^

na kapitał akcyjny Spółki w kwocie 20.000.000 marek polskich, składający się z 40.000 sztuk gotówką pełnowpłaconych akcji po 500 marek polskich nominalnej wartości, opiewających na okaziciela lub imiennych.

W ARU N K I

SU B SK RYPC JI:

1. Przy zgłoszeniu należy uiścić gotówką całą cenę kupna podług kursu emisyjnego.
2. Zgłoszenia subskrypcyjne przyjmowane będą najpóźniej do dnia 31 sierpnia 1920 roku 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 zwróci wpłacone kwo
ty wraz z odsetkami 2 proc.
5. Akcje wydane zostaną akcjonariuszom w swoim czasie za zwrotem potwierdzenia kasowego na
uiszczone wpłaty tudzież zawiadomienia o przydziale akcji.

ZGŁOSZENIA

NA

AKCJE

P R Z Y JM U JĄ :

Administracja „Gazety L u d o w e j Warszawa, Świętokrzyska 17.
Administracja „Ludow ca1*, Warszawa, Krakowskie-Przedmieście 4.
Administracja „Kurjera Lwowskiego", Lwów. Chorążczyzna.
Administracja „Piasta", Kraków, Aały Rynek 4.
Administracja „Włościanina", Poznań, Kwiatowa 2.
Administracja „Głosu Ludu Śląskiego", Cieszyn, ul. Niemiecka.
Polska Ludowa Spółka dizewna, Kraków, Studencka 25.
Towarzystwo Agrarno-Osadnicze, Lwów, Halicka 21.
Ludowe Towarzystwo Wzajemnych Clbezpieczcń „Wisła", Nowy Sącz.

Wpłat na uskutecznione zgłoszenia dokonywać można we wszystkich Urzędach pocztowych w Polsce na konto
" czekowe P. K. 0. Polsko-Amerykańskiego Banku. Ludowego S. A. w Krakowie N« 148550.
Informacji pisemnych udziela Biuro Komitetu Organizacyjnego: w Krakowie, Studencka 25, w Warszawie,
Hiodowa 18, II p. m. 3.

KOMITET ORGANIZACYJNY:
Jan Bryl, Gabryel Dubiel, Władysław Grzędzielski, Jan Jedynak, Dr. Władysław Kiernik, Józef Kowalczuk,
Dr. Andrzej Kuś, Franciszek Aaślanka, Stanisław Osiecki, Józef Rączkowski, Ludwik Kączkowski, Bolesław
Roja, Władysław Rudkowski. Jan Szczerbiński. Henryk Wyrzykowski, Józef Zachara.
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= Utrata większej części Śląska Cie
szyńskiego. Dawny prezydent ministrów
Grabski zawarł z Czechami i Koalicją
układ, że na Śląska Cieszyńskim plebiscy
tu, to jest glosowania ludności nie będzie.
Natomiast Koalicja 'sarna rozstrzygnie, do
kogo ma należeć Śląsk Cieszyński. Obronę
naszych praw do Śląska
powierzy!
p. Grabski byłemu prezydentowi mini
strów Ignacemu Paderewskiemu. W itych
dniach nadeszła z Paryża wieść, że Śląsk
Cieszyński wr większej części utraciliśmy.
Przyznano nam tylko miasto Cieszyn
wraz z powiatem, oraz Bielsk z powiatem
tegoż imienia. Natomiast rdzennie polskie
miejscowości jak Karwinę z olbrzymiemi
kopalniami w'ęgla, olbrzymią huta żelazną
w Trzyńcu. powiaty Frysztacki i Jabłon
kowski, powiaty rdzennie polskie, przy
znano Czechom. Tak to wyszliśmy na
Salomonowym isądzie Koalicji i obronie na
szej sprawy przez p. Paderewskiego.

•

= Wprowadzen/e sądów doraźnych.
Zarządzam na terytorium całego państwa
polskiego wprowadzenie sądówr doraźnych
względem osób, podlegających sądowni
ctwu wojskowemu, które staną się winnemi: 1) dezercji; 2) nakłaniania do dezercji;
3) szpiegostwa; 4) nieuprawnionego •wer
bunku; 5) tchórzostwa przed nieprzyjacie
lem; 6) plądrowania; 7) nieusubordynacji
przez czynne targnienie się na przełożone
go; 8) buntu i rokoszu wojskowego; oraz
wr b. zaborze rosyjskim; 9) rozboju; 10)
zabójstwa; 11) podpalenia lub innego roz
myślnego uszkodzenia cudzego mienia, je
żeli przestępstwo jest zbrodnią; w byłym
zaborze austriackim; 9) morderstwa; 10)
rabunku; 11) podpalenia; 12) gwałtu pu
blicznego przez złośliwre uszkodzenie cu
dzej własonści; w’ byłym zaborze prus
kim: 9) morderstwa; 10) rabunku; 11)
podpalenia: 12) uszkodzenia lub zniszcze
nia cudzej własności, jeżeli przestępstwo
jest zbrodnią.
Ostrzegam przed popełnieniem które. gokolwiek z powyżej wymienionych prze
stępstw, każdy bowiem, kto dopuści się od
nośnego przestępstwa, będzie oddany pod
sąd doraźny i śmiercią karany.
Warszawki, d. 23 lipca 1920 r.
Minister spraw wojskowych
(— ),(. Leśniewski. gen.-por.

= Zaprzeczenie
plotkom.
Ponie
waż w ostatnich czasach są stale ze źró
deł bolszewickich rozsiewane kłamliwe
wiadomości o tem. że wojska polskie opu
szczając Kijów, zburzyły Sobór św'. Zofji,
Sobór Włodzimierski, stację wodocią
gów i stację elektryczna, wysadziły
w powietrze kilka budynków użyteczno
ści publicznej — publicznie stwierdzić na
leży, że wszystkie te wiadomości są cał
kowicie zmyślone. Wojska nasze opusz
czając Kijów, zburzyły tylko mosty^ na
Dnieprze. Wkraczając do miasta oddzia
ły nasze zastały stację elektryczną i wo
dociągów w stanie nieczynnym z powodu
rujnującej jej gospodarki bolszewickiej.
Podczas pobytu w Kijowie w^ojska polskie
uruchomiły stację wodociągów i przystą
piły do przygotowawczych robót wr celu
uruchomienia stacji elektrycznej. Oba
powyższe zakłady zostały pozostawione
bolszewikom w stanie lepszym niż bvłv
przy zajmowaniu przez wojska polskie
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Kijowa. Co się tyczy cerkwi i soboru —
to takowe zostały przez wojska polskie
nietknięte. Natomiast bolszewicy bom
bardując miaso, trzema pociskami ciężkiej
artylerii uszkodzili sobór św. W łodzim ie
rza. Wysadzenie mostów było niezależ
nie od względów' strategicznych spowo
dowane tem, by przez opóźnienie weiścia
bolszewików umożliwić kilkutysięcznej
cywilnej ludności Kijowa ucieczkę przed
prześladowaniami, jakie czekały ia od
powracających czrezwyczajek
sowiec
kich.

Odezwa Pisarzy gmin Rzeczypospolitej
Polskiej uchwalona przez Zjazd Delega
tów w Warszawie d. 10 lipca 1920 r.
Koledzy!
Ojczyzna w niebezpieczeństwie! Ojczyzrna w zyw a obywateli do broni! Na
granicach Ojczyzny z mieczem i ogniem
stoją moskiewskie hordy bolszewickie!
Żołnierz polski patrzy z blizka na
czyny hord bolszewickich i woli trupem
paść byle nie wpuścić Leninów i Troc
kich na zagon polski i pod strzechę ro
dzinną.
Kto nie che aby wróg tysiąoami nas
mordował i pogorzeliska szerzył, niech
dopomaga dzielnemu Wojsku naszemu
i Jego Naczelnemu W odzowi.
Kto nie chce być pokonanym, niech
rapisuje się iako ochotnik do wojska, kto
nie zdolny do służby frontowej, niech
tworzy niezłomny front wewnętrzny,
front nie tylko czynu, ale opinji ducha
i hartu, działający ściśle podług wska
zań Naczelnego Wodza. Praca w gminie
wśród nieuświadomionych mas jest wa
żna i niezbędna jak i walka na froncie
z bolszewikami, gdyż agitacja bolszewic
ka szerzy się po kraju. W zyw am y tedy
kolegów do żywego przeciwdziałania
tej zgubnej bolszewickiej agitacji, oraz do
podnoszenia wśród ludu wiejskiego za
pału i wiary w zwycięstwo.
Musimy wroga złamać, aby Ojczy
zny nie zalała fala odwiecznych naszych
wrogów.
Niech żyje Wolność!
Niech żyje Niepodległa Rzeczpospo
lita Demokratyczna!
Niech żyje ukochany W ódz Józef
Piłsudski!

P o s p ie s z a jc ie z n a d s y ła ,
niem p re n u m e ra ty z a 3 -ci
k w a r t a ł, gdyż in a c z e j „ G a 
z e tę ” W am w strz y m a m y .
D O K O L E G Ó W I KOLEŻANEK.
Ojczyzna w potrzebie! Za dawnych
czasów w chwilach takich rozsyłał król
„wici" i rycerstwo z ochotą i zapałem
stawiało na oznaczone miejsca, aby iść na
bój zwycięski — czy to pod Grunwald,
czy gdzieindziej. Rzadko kiedy brakowa
ło któregokolwiek z rycerzy. W stydził
by on się siedzieć w domu w takiej chwi
li. Palcamiby go wytykano, a niewiasty
z pogardąby się od niego odwracały.
Tak było w' pierwszych wiekach naszej
Ojczyzny.
Tak też musi być dziś. Rycerzami

naszej Ojczyzny jesteśmy wiszyscy w ol
ni obywatele. Obowiązkiem naszym bro
nić jej wszystkiemi siłami.
Dlatego dziś na wezwanie Rady
Obrony Państwa, podpisanej przez na
szego drogiego nam Naczelnika, stanąć
winniśmy z ochotą do obrony Ojczy
zny — jak dawni rycerze stawali.
Wszyscy zdolni do broni Koledzy
niech dobrowolnie zapisują się do szeregówr. Koleżanki zaś i wiszyscy ci, co
broni dźwigać nie są zdolni niech służbę
ojczystą spełniają na miejscu. Niech za
chęcają innych do walki, niech opiekują
się terni, którzy poszli bronić Ojczyzny.
Niech piszą do nich listy pełne zachęty
i przyjaźni, miech opiekują się rodzinami
i |K>magają w ciężkiej pracy.
Dziś każdy do zwycięstwa winien
pomagać. W tedy w krótkim czasie ode
przemy napastniczego barbarzyńcę i za
pewnimy sobie szybki i trwały spokój.
Centralny Związek Młodzieży Wiejskiej.

Z G OSPO DA RSTW A .
Z B IÓ R ROŚLIN.
Dobre i śpieszne wykonanie sprzętu
zbóż, jest sprawą pierwszorzędnej wagi.
Zazwyczaj w czasie żniw mamy
deszcz i to utrudnia zbiór. Nadto i pracy
mamy zazwyczaj dużo. gdyż nietylko
trzeba wykonać zbiór, lecz również, do
konać podorywki. siania poplonów i t. d.
Przed rozpoczęciem żniwa, trzeba
mieć przygotowane: powrosła. narzędzia
żniwne, drabiny, wozy i t. d. Nadto trze
ba sobie określić czas żniw poszczegól
nych zbóż.
U zbóż odróżniamy trzy główne
okresy dojrzałości:
Pierwszy okres — dojrzałości mlecz
nej. źdźbło jeszcze zielone.'ziarno wpraw
dzie wypełnione, lecz znajduje się w sta
nie płynnym. Gdy ziarno rozgnieciemy,
wydobywa się ciecz mleczna.
Drugi okres — dojrzałości żółtej, sło
ma jest już zżółknięta, ziarno w stanie sta
łym. przy naciśnięciu nie wycieka ciecz,
lecz ugina się ziarno jak wosk.
Trzeci okres dojrzałości martwej,
przestałej, — ziarno twarde. cłoma zbiela
ła i łatwo łamliwa — sucha. Ziarno z kło
sów łatwo wysypuje się tak przy kosze
niu jak i innem poruszaniu. Odróżniamy
jeszcze okres poprzedni pomiędzy okre
sem dojrzałości żółtej i twardej, jest to
okres dojrzałości białej.. Trudno ten
okres określić, gdyż następuje on raptow
nie. Ziarno nie ugina się. roślina przesta
je pobierać pokarmy i wodę, jednem sło
wem przechodzi w' okres twardy.
Który z tych okresów najwłaściw
szy do zbiórki? Otóż na zasadzie wielo
letnich doświadczeń przekonano się, iż
najracjonalniej
kosić
zboże
będące
w okresie dojrzałości żółtej. Ziarno wte
dy znajduje się w stanie „dojrzałym11,
zdolnym do przemiału i siewu, przytem,
przy koszeniu, sprzęcie i zwózce nie w y
sypuje się, przez co nie narażamy się na
zbyteczne straty ziarna. Sprzęt usku
teczniamy sierpami, kosami^ żniwiarkami
i kosiarkami.
Sprzęt winien być wykonany tanio
i nie kłopotliwie, a szybko.
Zbiór sierpami należy bezwarunko
wo zarzucić. Jest on dTogi i zbyt pow ol
ny.
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Koszenie kosami ręcznemi ima tę za
letę. że jest łatwiejsze i szybsze. Kosząc
kładzie się pokos na „ścianę11, zaś za ko
siarzem .postępuje człowiek odkładając po
kos na garście. O ile możności rolnicy
powinni badź w pojedynkę, bądź wspól
nie z sasiadami zaopatrzyć się w maszy
ny zWane „żniwiarkami4* parokonnemi.
Żniwiarka składa się z noża tnącęgo
zboże, stołu, na który pada ścięte zbóże
i grabi zgarniających pokłosie. Do żęcia
zbcża można zastosować kosiarki łąko
we, dodając do nich stół i grabie do zgar
niania zboża przez prowadzącego ma, szynę.
Kosiarki-żniwiarki mają tę przewagę
nad żniwiarkami, że zboże poległe, czło
wiek kierujący grabiami może odpowied
nio zgarniać.
W każdym razie stwierdzamy, iż
żniwiarki coraz bardziej rozpowszech
niają się. jako wysoce pożyteczne raarzędtzie gospodarcze.
Do kierowania żniwiarką, należy
przystąpić po uprzednim zapoznaniu się
z tym narzędziem u sąsiadów.
Są jeszcze inne maszyny żniwne, któ
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re nietylko tną, lecz jednocześnie w;ążą
zboże.
Maszyny te do gospodarstw drobnych
nie nadają się.
Jeżeli chodzi o wybór systemu żni
wiarek, to trudno powiedzieć, które z nich
są dobre, a które złe. Wogóie najlepiej
zebrać opinję u sąsiadów.
Jedna żniwiarka kosi tyle zboża na
dzień, co dwudziestu ludzi, to jest około
ośmiu morgów.
Żniwiarki stosować można na po
lach oranych na płask.
Na zagonach żniwiarką pracuje bar
dzo źle.
Zboże nie zachwaszczone zaraz po
zżęciu należy zbierać wiążąc w snopki
średniej wielkości i ustawić na z:,ewii aże
by dosychało.
Zboże przerośnięte chwastami, saradellą i koniczyną winno dOschnąć ' na
garściach. O ile zachodzi obawa deszczu,
należy ustawić snopki i nakrywać snopem
większym, który odgrywa tu rolę czapki.
W razie pogodv ustawiamy, snopy >w rzę
dy.
Wyschnięte snopki zwozimy do sto
dół, albo układamy w sterty.

Zboża wilgotnego z po'Ja nie zwozić,,
gdyż po uleżeniu się zaczyna zagrzewać
i pleśnieć, co ujemnie w pływ a na siłę
kiełkowania ziarna.
P.

Z SEKCJI JA JĆ Z A R SK IE J.
W celu praktycznego przygotowania
pracowników7 dla prowadzenia zbiornic
jaj. przyjmowani będą na kilkodniowy
praktykę, kandydaci na przyszłych kie
rowników zbiornic jaj. Zajęcia praktyczne
odbywać się będą w magazynach Cen
trali Handlowej Stowarzyszeń Janczar
skich w Warszawie ui. Hoża 51. gdzie
praktykanci pod kierunkiem instruktora
zapoznają się z pakowaniem, wyliczaniem,
prześwietlaniem, sortowaniem jaj i t. p.
Praktykanci zaopatrzeni w zaświad
czenia organizacji społecznej np. Kółka
rolniczego, zgłaszać się winni do Sekcji
Jajczarskiej C. Z. K. R. w Warszawie uL
Kopernika 30.
Za praktykę żadnej opłaty nie pobie
ra się.

przeszłe
nictwa.

Odpowiedzi od Redakcjk
Wacław Skakuj z Biłgoraja. Za na

m n-H A N DLom ,
w W arszawie, Tamka
TELEFONY: Dyrektora: 273-46.

JVs

1, Adres dla depesz „STOROL".

Biuro; 266-01.

O ddział sprzedaży: 273-38.

RACHUNKI CZEKOW E:
Me 3005 w Banku Towarzystw Spółdzielczych
.Ne 677 w Pocztowej Kasie Oszczędności.

w W arszawie.

Dostarcza tylko dla kółek rolniczych i Stowarz. Roln.-Handl. narzę
dzia,maszyny rolnicze, żelazo, gwoździe, nasiona, nawozy pom ocnicze arty
kuły budowlane, wyroby powroźnicze, mnterjaly łokciowe oraz wszyst r j, co
wchodzi w zakres gospodarstwa i potrzeb rolników.
Załatwia wszelkie zlecenia handlowo-komisowe przemysłowców i rol
ników w zakresie artykułów przemysłu i rolnictwa.
Skupia i organizuje handlowo wytwórczość rolników w poszczególnych
działach produkcyi.
W spółdziała w organizowaniu stowarzyszeń handlowych wytworów
i wyszukuje dla nich rynki zbytu.
Pomaga w uruchomianiu i prowadzeniu stowarzyszeń rolniczo-han
dlowych.

desłane korespodenc je
dziękujemy.
Prosimy o wiadomości z Waszeco ■
po
wiatu.
Józef Wutka. Przesyłkę 2 egzem
plarzy „Gazety Ludowej" pod wska
zanym adresem zarządziliśmy. Nade
słany artykuł wydrukujemy.
Konstanty Marjonowski ze Złotowizrty. List Wasz oddaliśmy posłowi
Snieguje, który po rozpatrzeniu spra
wy, o ile uzna że jest słuszna, będzie
interwenjo-.ysl u starosiwa.
Piotr

Szczypciak

z

Piórkowa.

Serdecznie nas cieszy, że ludowcy
Waszej gminy zrozumieli iak ważną
iest organizacja i skupili się w Koło
Ludowe i Radę Ludową dq wspólnej
pracy. Oby więcej takich gmin, było
w Polsce, a rychłoby było zwycięstwo
idei ludowej!
Druki
organizacyjne

ZMIĘKCZA

I USUWA

CHOLCKINAZA
KAMIENIE SCHODZĄ BEZ BÓLU

=—

ATAKI W ZUPEŁNOŚCI USTAJĄ.

-

(początkowe). Ból w bokach i dołku podsercowym (gdzie schodzą się żebra). Poboiewa
nia w wątrobie. Skłonność do obstrukcji!. Uryna ciemna i mętna lub też bezbarwna jak
woda. "Jęży k obłożony
Gorycz i kwas w ustach.
Odb janie gazami.
Wzdęcia i burczenie w kiszkach
Bóle 1 zawroty głowy. n h i o W T T
(podczas ataków).
W dołku i wątrobie silny ból, który się rozchodzi
Silne podenerwowanie.
UJ <X W ,y 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 piecach i klatce piersiowej (na
przestrzał). Niekiedy wymioty żółcią, dreszcze, zimne poty, żółtaczka.

O b jaw y

Bliższych informacji udziela: Aptekarz-fizjolog H . N I E M O J E W S K I , N ow y Ś w ia t 16, m . 72.

Naczelny

Sekretarjat

Strg-

ian Gołacki z Parczewa. List Wasz
przyszedł z opóźnieniem i dlatego
poseł Kowalczuk nie mógł się u Was
stawić 20 czerwca. O ile macie zamiar
zwołać zgromadzenie — to zawczasu
nas o tern zawiadomcie, kiedy i gdzie
się odbędzie, a poseł Kowalczuk chętn.e przybędzie, żeby dać wyjaśnienia
co do pracy naszych posłów w Sejmie
i różnych spraw ludowych. Nie zwa
żajcie na grasowanie endecji, a myśl
cie i róbcie po swojemu, jak przystało
na twardych ludowców.
Piotr Adamski z Ruszkowa. Trudno
dziś Wam co doradzić, co do szkoły
leśnej, bo wszystkie uczelnie zamknię
te, młodzież poszła w ochotniki —
najlepiej i Wy zaniszcie się do służby
ochotniczej, a jak wojnę skończymy,
pomyślimy o szkole.
Paweł Żmudziński z Bukowej. R oz
porządzeniem Rady Obrony Państwa
z'd n ia 14 lipca 1920 r. Rząd został
upoważniany do przeprowadzenia pow
szechnego poboru mężczyzn, którzy
jeszcze nie służyli w wojnie, a uro
dzonych w latach 1894,1893, 1892,1891.
1890. Listy poborowe mają być naj
później ukończone dn. 5 sierpnia
P. Gwóźdź w Pokrzywnicy. Sprawą
waszego Stowarzyszenia zajął się Na
czelny Sekretarjat Stronictwa.
Jan Nozonko. List Wasz przekaza
liśmy Ministerjum
Spraw Zagrani
cznych.
P. Z ilik pow. Sokolski, wieś Wodokaczka Podanie przekazaliśmy Mi

nisterjum Rolnictwa.

CENTRALA WSPÓŁDZtELGZYGH STOWARZYSZEŃ
ROLNICZO - HANDLOWYCH
w WARSZAWIE, ul. Tamka J f e l.
A d r e s d la d e p e s z : , S T O R O L '1 T e le f o n y Na 2 7 3 -4 6 i 2 7 3 - 3 8 .

P o s ia d a na s k ła d z ie :
M L O C A R Ń IE S Z E R O K O M Ł O T N E , S Z T Y F T O W E , M E N A Ż E , K U L T Y W A T O R Y , B R O N Y S P R Ę Ż Y N O W E , P Ł U G I, L E M I E S Z E , O D K L A D A C Z E , P I Ę T Y , R E D L I C Z K I , N O Ż E D O S I E C Z K A R N I W A G I,
W O R K I, P O S T R O N K I, a n a d to G A L A N T E R J Ę Ż E L A Z N A , ja k o
to : P IL N IK !, P I Ł Y , Ś W ID R Y , Z A M K I, Z G R Z E B Ł A , S Z U F L E ,
W ID Ł Y , S Z C Z O T K I i t. p.

W ZAKOPANEM
Przyjmuje pacjentów jak dawniej.
Rozporządza wolnymi pokojami.

S p r z e d a ż h u rto w n a i d e t a lic z n a .

CENA OGŁOSZEŃ: Za wiersz nonparelowy tub jego miejsce w tekście Mk. 15,— , zwyczajne Mk. 6.— Kolumna ogłoszeniowa za tekstem 4 szpalty.
Redaktorzy: H e n ry k W y rz y k o w s k i i D r. W ło d z im ie rz Ja m p o lsk l.
Druk W. Piekarniaka Warszawa,'"Ordynacka 3.

Wydawca: Ludowe Tow arzystw o W ydaw nicza.
Tel. 44-59.

