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Prócz tego pieniądze można wpłaca* w każdym ureędai*
pocztowym na

Warszawa,

ul. Świętokrzyska Jfe

Z piątku na sobotę w nocy ze
szłego tygodnia opuściła Warszawę de
legacja pokojowa poJska w następującym
składzie: przewodniczący wiceminister
Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Jan
Dąbski. delegaci: poseł Barllcki (P.
P. S.), poseł Waszkiewicz, (Narodowa Par
tia Robotnicza), poseł* dr. Kiernik (P. S.
L.). poseł Czerniewski (Gh.-D.), poseł
Mieczkowski (Nar. Zjedn. Ludowe),, pos.
Sł. Grabski (Zw. Lud. Nar.), wiceminister
dr. Wróblewski, oraz gen. Ustowski.
Jako rzeczoznawcy, powołani zostali
pp.: Lucjan Aliberg. Stan. Kausik. .Juliusz
Łukasiewicz. Kaz. Olszowski, dir. Feliks
Perl, Szymon Rundstein, major Stamirowski i Mikciai Tkaczuk (Ukrainiec).
Sekretarzami delegaci mianowani zo
stali pp.: A1. Ladoś i Si. Janikowski,
Personel techniczny i pomocniczy
składa się z 8 osób, w tej licz:bie repre
zentant Polskiejj Agencji Talegraficznej
i Amer. Czerwonego Krzyża.
Delegacja w kilku automobilach udała
sie na linję frontu, przecinającą szosę siedelcka. skądi, po przyjęciu jej przez so
wieckie władze wojskowe, odbędzie dal
sza podróż do Mińska.
Wedhig gazet angielskich główne
warunki rozejmu i pokoju, zakomuni
kowane przez Kaimienięwa w Londy
nie, są następujące: 1) Zredukowanie ar
mii polskiej1do 50 tysięcy ludzi. 2) W mia
rę rozbrajania anmjj polskiej 'bolszewicy
wycofywać będą swe wojska z Polski,
w granicach przyznanych jej. 3) Polska
wydaje Rosji wszystek s>przęt wojenny
poza Ilością, niezbędną dla 50-tysięcznej
armji. 4) Zlikwidowanie, to jest zwinięcie
całego przemyski wojennego w Polsce.
5) Rosja zredukuje to jest zmniejszy swe
siły zbrojne na froncie zachodnim dopiero
po wypełnieniu przez Poilskę wszystkich
powyższych warunków. 6) Rozbrojenia
Polski kontrolować będzie komisja mie
szana polsko-rosyjska z udziałem Koalicji.
7) Rosśa przyznaje Polsce granice, ozna
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czone przez Radę Najwyższa dnia 8 grud
nia 1919 r., przyczem pozostawia Polsce
ziemie czysto polskie w okręgach biało
stockim i chełmskim. 8) Kolej Brześć,—
Białystok — Grajewo pozostawiona bę
dzie do dyspozycji Rosji dla stosunków
handlowych z Niemcami,

!„
Taik oto wyglądają warunki, jakie po
noć mają bolszewicy postawić'Polsce. Mu
simy tu zgóry powiedzieć, że są one nie
możliwe do przyjęcia. Są to warunki tak
haniebne dla narodu polskiego, że wątpi
my. czy znalazłby się polak, któryby je
podpisał. Są to warunki, oznaczające zu
pełna kapitulację, czyli zdanie się na ła
skę i niełaskę wroga. Polska jednak nietyilko nie znajduje się w takim położeniu,
że musiałaby nieprzyjaciół o łaskę prosić,
lecz może jeszcze bardzo skutecznie wal
czyć i zwyciężać, jak to widać z ostat
nich wiadomości z frontów bojowych.
Polska ma jeszcze wewnątrz własnego
kraju ogromne siły. Przecież armja nasza
składała się właściwie zaledwie z 5-ciu
roczników. Teraz idzie pobór następnych
pięciu, a świeżo Rada Obrony Państwa
uchwaliła powołać jeszcze nowe 5 roczni
ków od 1889 do 1885 roku. cżyli od 30 do
35 lat. Czyli ludzi do broni mamy dość.
Naród nasz odnosił się do wojny dość
ozięible. dopóki toczyła się ona gdzieś da
leko na kresach. Z chwila jednak, gdy
wróg wtargnął w granice kraju, „gdy za
czął go niszczyć, gdy chłop nasz musi pod
pod przymusem żywić i odziewać wojska
najeźdźców, zerwał się bunt w duszy
chłopskiej, co cała swą krwawicę zadarmo
musi oddawać. Widzi się więc, że o ile
przedtem ludzie nawet może i niezbyt
chętnie szli do wojska, o tyle teraz tłumy
.ochotników same się zgłaszają, by bronić
ojcowizny. Weźmy taki przykład jak
Warszawę. Jeszcze 2 tygodnie temu njkt
tu nie myślał o wojnie. Wszystkie cu
kiernie i restauracje były pełne. Ludzie
do późna w noc wysiadywali tam pijać, je
dząc i weseląc się. Teraz rzadko się wi
dzi siedzącyęh tam ludzi. Jeżeli ktoś wej
dzie, to tylko poto, by spożyć posiłek
i prędko śpieszy do pracy, lub na wyzna
czone mu stanowisko. Cała policja wal
czy razem z wojskiem w okopach. Lud
ność sama stworzyła Straż Obywatelska*
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pilnuje porządku w, tnieScie. oraz
ma straż przy mostach. Dowództwo
wojsk 'bolszewickich było pewne, że za
jednym zamachem, że jfcdnytm silnym ude
rzeniem zdobędzie Warszawę. Omyliło
się srodze. Pod Warszawą spotkali się
bolszewicy
z żelaznym pierścieniem
polskich obrońców, którego nie zdołają
przełamać. Na północy natomiast silny
atak zebranej tatn armji polskie) odrzuca
wojska bolszewickie z ziem przez nie za
jętych. Nie wiadomo więc, czy nie skrę
cą sami bolszewicy karku w tym swoim
rozpędzie na oślep.
Obecni? położenie Polski jest bardzo
podobne do położenia Francji w począt
kach wielkiej wojny, kiedy to nierncy
w strasznym rozpędzie dotarli aż pod sam
prawie Paryż. Zdawało się, że lada chwi
la Paryż stanie się ich łupem. Jednak po
tężni duchem żołnierze francuscy wytrzy
mali ten napór i w tak straszny sposób
wroga skrwawili, że gwałtownie musiał
się cofać; a w 4 lata późnie! dumny Wil
helm1, który marzył o tryumfalnym wjeździe do Paryża jatko zwycięzca, leżał po
walony u stóp Francji, a z nim całe potęż
ne niegdyś Niemcy.
Zatem1 i Polskajchoć gotowa do na
tychmiastowego
zawarcia honorowego
i sprawiedliwego pokoju, ma dość sił jeszfcze, by powalić i zmóc najeźdźcę, który
chce jej narzucić hańbicące i krzywdzące
warunki.
A więc „sursum corda“ — w górę
serca!1
.

2 1 RADY
DO LUDÓW ŚWIATA.
Rozejm proponowany przez PolsKę
rządowi Sowietów został odrzucony.
Używając wybiegów, zmieniając dowol
nie depesze, nie ipozwalając polsikieej de
legacji porozumiewać się z rządem pol
skim, rząd Sowietów rokowania prze
wlekał. ażeby je w końcu uniemożliwić.
Naród polski uczynił wszystko, co
był powinien, aby sprawę z rządem So
wietów załatwić n.a drodze wskazanej
przez prawo i cywilizację. Zamiary polskie,
zarówno jak życzenia świata, zostały udfl-
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reminione. Sowiety napozor życzenia te
poparły. Jednak terminy rozmów z na
szymi delegatami najpierw o tyd-zi>eń
iprzediiuiżyJy, aby następnie delegatom
polskim oświadczyć, że im nie o rozejm
chodzi, a o poikój i że skutkiem tego peł
nomocnictwa ich nie są wystarczające.
Rząd Sowietów pragnie zyskać na
czasie.
Pragnie
zdobyć
Warszawę
i w Warszawie — zwyciężonej Polsce
jwariumlki podyktować.
Lind polski pokoiiiu hańbiącego nie
[przyjmie, bronić się będzie do ostatka.
Lud polski, chłopi i robotnicy masowo
t biegną- diziś pod sztandary, aby wolność
narodu tylko za cenę krwi własnej oddać
i najeźdźcę chyba po tnipach własnych
do Stolicy dopuścić.
Ludy świata pamiętają rzeź Pragi,
dokonaną przez generała Katarzyny, Suworowa; pamiętają, jak lud francuski
bronił Paryża przed zwycięskiemi armia
mi Prusaków w pamiętnych dniach woj
ny 1871 roku. Ludy świata nie mrogą obo
jętnie przyglądać się rozlewowi krwi, któ
ry tu nad W isłą grozi zatopieniem nietylko Polski, ale i prawa człowieka i prawa
narodów do wolnego i niepodległego
bytu.
Oskarżają Polskę o zaborczość. Od
chwili, gdy zwycięska wojna światowa
dała jej cień bytu niepodległego, nie prze
stawała Polska walczyć o życie. Jeszcze
rozejm z r. 1918 nie był podpisany w Sipsf,
gdy fluż Lwów, miasto polskie-, musiało
walczyć -o byt swój przeciwko wrogowi,
na którego czele stał Habsburg, arcyksią
żę 'austriacki. Jednocześnie od połudJnir.
atakowali Polskę Czesi. Od wschodu
wojska sowieckie, zajęły Litwę* grożąc,
że idą na Warszawę, a poprzez Niemcy
ku Renowi. Trocki zapowiadał, że w Re
nie poić będzie konie kozaków czerwonej
armlji.
Wszystkie te natarcia zostały odpar
te. Lwów Obroniły dzieci, z Czechami
stanęła nowa ugoda; na Litwie zaledwie
najazd Sowietów został odparty, Naczel
ny Wódz Polski. Jlózef Piłsudski, wydaje
odezwę, zapowiadając, że lud tego kraju
sam o swoim postanowi losie. Zdobywa
potem Dynaburg i Letgalję i oddaje te
zdobycze Łotwie, która już była niepodle
głość swa ogłosiła. Zapowiada reformę
rolną na Litwie, otwiera uniwersytet. Mó
wiono, że tak czyniąc jest tylko (posłusz
nym wykonawcą woli wielkich obszar
ników. W rzeczywistości dostęp dla
właścicieli ziemskich został zakazany nie
tylko słowem, ale i czynem, ziemia zosta
ła w ręku wieśniaków.
Tak wygląda zaborczość polska.
W ciężkiej walce o utrwalenie niepodle
głości narodowej, którą naród polski pro
wadzi od dwudziestu miesięcy w najcięż
szych warunkach gospodarczych, naród
polski posiadł Sejm, na powszechnem
prawie wyborczem oparty, zapoczątko
wał daleko idące reformy sipołeczne, dał
sobie wreszcie rząd. na czele którego stoi
chłop, przedstawiciel największej partji
chłopskiej w Polsce, a obok niego wódz
robotników polskich. Naród polski w go
dzinie poważnei w walce rozstrzygającej,
'zwraca się dzisiaj do ludów świata, aby
i!m powiedzieć, że Polska walczy o życie
ze sztandarem Wolności i Postępu w dło
ni i że jej upadek byłby .nietylko dziełem
przemocy, ale i rezultatem obojętno
ści świata, który każe si«h'* n^vw ać de
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wsiąknie w Poznańskie jaka nasza cnota—
choćby czystość języka ojczystego.
Słyszeliśmy jeszcze jeden zarzut,
który dla ludu z Kongresówki jest obelgą;
mianowicie poznańczycy, z obawy przed
„bolszewikiem" chcą mieć zamkniętą
przed nami granicę. Na Kongresówce
spoczywa zarzut, iż ona jest przyczyną
podrożenia ziemi, materiałów łokciowych
i t. p. Tymczasem w państwach nawet
nie biorących udziału w wojnie światowej
spotykamy to podrożenie. Czyżby i tam
zawitali „bolszewicy" z Kongresówki?!
Czyż nie wiedzą poznańczycy, iż droży
zna dzisiejsza to dzieło całego wojujące
go świata, i że nasza moneta państwowa,
w nowobudującem się państwie piusi sta
czać z zagraniczną walutą formalne boje
0 swą wartość.
My dłonie swoje zawsze wyciągamy
do zgody, ale jako dzieci jednej matki oj
czyzny. nie chcemy „górnego" traktowa
nia nas jak pasierbów tej samej ojczyzny.
Czyż krew przelana na ziemiach kresów
nie wywoła we wszystkich synach odru
chu zgody?! Czyż nie będzie ona ta pie
Rada Obrony Pc/isćwa.
częcią krwawa wiążąca wszystkie dzie
ci w święta unję?!
Spotykają nasz lud rolny , zarzuty
..nieuctwa", braku prowadzenia wzo
rowych gospodarstw i braku społecznych
instytucji, ale przecież i to nie jest wirfą
iedynie
naszego ludu. „Nieuctwo" w kwe
Na łamach dzienników wydawanych
stii
rolnej
spoczywa może i w tem, — iż
w Poznańskiem, od dłuższego czasu ujaw
owe wymarzone placówki społeczne, jak
nia tsię dążenie do jaknajszerszej samoistności i niezależności od rządu „war- C. T. R. i jemu podobne za mała uwagę
szawskiego“, Ludzie niewyrobieni poli zwracały na gospodarkę drobnego rolni
ka przed wojną.
tycznie czytając sążniste artykuły na po
Trzeba było większego poświęcenia
wyższe tematy i silą sie napróżno na roz
1
przyjaznego
traktowania, a napewno
wiązanie zagadki tkwiącej w niechęci
skutki
zbożne
pracy
byłyby też wieksze.
przyłączeniu się tej dzielnicy do reszty
Lecz „wyższa"
warstwa
narodu
Polski i t. p.
Twierdzenie dziennikarzy „poznań- w Kongresówce nie zadawała sobie ta
skich“, iż połączenie się Poznańskiego kiego trudu w uświadomieniu rolnika, jak
z Kongresówką i tem samem uznanie rzą w Poznańskiem.
Jeżeli zaś chodzi o wykształcenie
du „warszawskiego" wprowadzi Poznańskie w anarchię wprawia szerszy ogół lu ogólne, to już nie nasza wina, i nie wina
du w osłupienie, bo każdy zna w Kon ludu. Lud nasz z pod rosyjskiego zaboru
gresówce tylko „rzad polski", a nie „War jest nieoświecony — lecz nie urnie po ro
szawski". Istnieją państwa, w skład któ syjsku, ale dobrze mówi po polsku. W y
rych wchodzą różne narodowości, ale też korzenienie analfabetyzmu jest kwestją
mieliśmy aż nadto jasny dowód na Austrji. czasu. Natomiast lud poznański jest wy
ż państwa takie posiadają mniej siły jed kształcony, umie mówić po niemiecku —
nolitej i z biegiem czasu pryskają jak bań 'ecz po polsku nie bardzo. Sadze, iż
ki mydlane. Nie spotyka się jedynie' łatwiej Kongresówkę przekształcić na de
w czasach dizisiefszych państwa, któreby mokratyczne państwo Polskie z językiem
'składało się z jednej narodowości, a po riraworzadnvm polskim, aniżeli z Poznań
skiego wykorzenić „praworzadny" język
siadało dwa „rządy".
Niestety! W Polsce nasze dzieją się niemiecki i naleciałości niemieckie.
Ne mamy wprawdzie szkól budowa
czasem rzeczy niesłychane i dziwne, ale
do najwięcfei niesłychanych należy to, że nych podług nowoczesnych wymagań, nie
garstka narodu w jednolitym narodzie mamy drócr bitych, ale przecież i poznań
chce wytworzyć kosztem całości — jakieś czycy jeżeili takowe posiadają, to nietylko
dzięki staraniem własnym; inicjatywę rzą
Państwo w Państwie. Polskę w Polsce.
Nie sadzimy bynajmniej, iżby lud po du pruskiego trzebn też brać w rachubę.
My mamy duży zasób sił i chęci do
znański, jako całość, dążył do wyodręb;
uienia Poznańskiego, ale chodzi nam o to, pracy i czynu, a przy dobrych chęciach
aby garść „lunatyków", która widz’- możemy mieć wszystko, bo „dla chcącego
w rozdrabnianiu państwa lepsza przy niema nic trudnego".
szłość, zrozumiała, iż siła narodu spoczy
W czasach dzisiejszych każdy roz
wa jedynie w jednolitości ustaw i praw. sądny człowiek nie może sobie wyobrazić
w jednolitej administracji całego państwa. kraju, któryby po zawierusze wojny
Niechże nareszcie bracia z Poznań wszechświatowej, można nazwać raiem
skiego otrząsną się z samolubstwa. a sko na ziemi. Są wprawdzie państwa, gdzie
ro uważają swoje statuty i prawa za lep instytucja rządzącą
dzięki
ogólnemu
sze, niechże dążą do tego, ab f nastąpiło uświadomieniu funkcjonuje w państwo
iaknajprędzej pojednanie i połączenie na wym aparacie jak najbardziej punktualny
rodu. bo tylko tym sposobem my może zegarek, ale nawet i taki zegarek ma swo
my przyjąć w organizm ogólnopaństwowy je wady. Niechże powiedzą i ci. którzy
ich cnoty — a może i i naszeeo kraju mieli możność przypatrzeć się własnejńi
mokratycznym, wolnościowym, światem
zasad wolności człowieka i obywatela,
wolności narodów.
Czy sulmienie świata może milczeć
wobec zbrodni, którą nad WisJą gotują
dlarwni generałowie Mikołaja II, pracujący
pod kierownictwem byłych generałów
Wil-helma II?
W godzinie najtragiczniejszej, w ob
liczu niedoli bez granic, w oboliczu zbrod
ni, która ma być dokonana nad Wisłą —
Wasze, o ludy świata, sumienie czynimy
odpowiedziainem. .
Zwycięstwo bolszewickie nad Wisłą
zagraża całe} Europie Zachodniej; nowa
wojna światowa wisi nad światem niby
gradowa chmura. Opamiętajcie się. wol
ne ludy świata. Ludtekość, słuszność,
prawda wołają Was.
Zwlekacie? Boicie się wojny? Przyj
dzie do Was, jak do nas przyszła. Zapóźtio będzie bronić sie, gdy u Waszych sta
nie progów.
Nietylko nasiz, ałe i Wasz los nad W i
słą się dzisiaj rozstrzyga.
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oczami na dzisiejsze stosunki w Poznań1 marek 40 fen. Wieś Józefatów: mąki 38
skiem.
funtów, kaszy 3 funty, jaj 3 sztuki, 296 mk.
—
Czy wszyscy sa zadowoleni z dziPOWIAT ŁÓDZKI OKOŁO OBRONY
50 fen., Skilep „Jutrzenka": 2 paczki zapa
siejszego ustroju Poznańskiego?!
łek, 2 szpul eczki nici, pół funta mydła, 2
PAŃSTWA,
Czy wszyscy dążą do utrtymania
świece, 15 kopert, 15 arkuszy papieru,, 5
Jednym z pierwszych stanął do apelu ołówków i 9 agra wek. Wieś Kosików:
cech samodzielności w 'byłej prowincji
na zew Rady Obrony Państwa powiat 50 mk.. Wieś Stanisławów): mąki 3 fun
poznańskiej?!
Odpowiedź znajdziemy w wypadkach Łódzki. W dniu 1 sierpnia odbyły się we ty ii 179 mk. Wieś Czestków A. B. i F.:
z dnia 26 kwietnia ib. r. w Poznaniu, gdzie wszystkich 19 gminach zebrania gminne, mąki 262 funty, kaszy 279 funt, grochu
przedstawiono czynnikom miarodajnym zorganizowane przez zastępcę starosty pół punita, żyła 330 funtów, jęczmienia1
między innemi zadanie: zniesienia mini- p. Stanisława Dąbrowskiego. Jako mów 40 funtów, 3 koszule, 70 jaj, 9 i pół.łokcia
cy wystąpili, oprócz starosty i jego zastęp
sterjum byłej dzielnicy poznańskiej.
płótna, nici 2 motki, 2 kurczaki, 1 gęsior
Z drugiej strony przy obecnych ce cy — urzędnicy, członkowie Wydziału
i 574 mk. Wieś Brodnia: mąki 49 funtów,
nach materiałów łokciowych, obuwia, na Powiatowego i członkowie Sekcji propa
kaszy 61 fu-nt, grochu 31 funt, żyta 20 fun
rzędzi rolniczych, nie sądzimy, aby lud gandy przy Dowództwie Okręgu General
tów, jęczmienia 3 funty, koszjuil 7 sztuk,
rolniczy czul się i w Poznańskiem w „ra- nego.
kurczaków
2 sztuki, płótna 15 łokci, mio
ju“, co odczuwa się w skargach rzucanych
Ludność gmin stanęła na wysokości
du
1
funt,
i
70
mk. Wieś Wiola Buczkow
pizez rolników w potocznej rozmowie pod zadania i zrozumiała konieczność obrony
ska:
mąki
94
funty,
kaszy 98 funtów, gro
adresem obecnego „rządu" w Poznaniu.
swobody i niepodległości własnego pań
chu
39
funtów,
żyta
189 funtów, jęczmie
Czas wielki bracia z Poznańskiego, stwa. Wszystkie zgromadzenia wykaza nia 19 funtów, Chleba 16 funtów, koszu!
czas abyśmy zrzucili pychę z serc i butę ły gotowość obrony, a powzięte uchwały 7 sztuk, kurczaków 3 sztuki, 2 jaja, płót
nabytą od „Teutonów14, czas abyśmy w czyn ia przyoblekły. Postanowiono
na 14 łokci i 258 mk. Wieś Luciejów II
wspólnie wypowiedzieli swe bóle i skargi, opodatkować się dobrowolnie po 10—30
III: mąki 29 funtów, kaszy 12 funtów,
czas abyśmy się znaleźli w objęciach je ■n:k. z morgi, opodatkowanie zaś przedsię
grochu
14 funtów, żyta 19 funttów, 30 jaj,
biorstw polecono Radom gminnym. Kadynej Nlatki-Polski, abyśmy nie widzieli
'94
mk.
70 fen. Wieś Wola Bachorsika:
’da gmina, zobowiązała się darować Pań
sami w sobie wrogów, bo takie dalsze po
koszul
5
sztuk, 2 bandaże, 4 jajka i 594
stwu
po
1
koniu
dla
arrnji.
Ludność
wsi
stępowanie może uczynić tę matkę na
■
rlk
.
70
fen.
Razem zebrano: 784 funty
gotowa do ofiar z krwi czeka rozkazu,
przyrzłość bardzo nieszczęśliwa.
raki,
633
i
nół
funta kaszy 124 funty
Naszym celem' niechaj będzie jedna który ją powoła pod broń; uchwały żąda
froehu, 586 funtów żyta, 124 funty jęcz
a.
by
szli
wszyscy
bez
żadnego
wyjątki1
wielka Polska, jeden silny rzad.
:lo lat 60-ciu. Tuż na zebraniach wykupy mienia., 40 funtów owsa, 22 funty chleba,
Kończąc powyższy artykuł. mamv
27 koszul, 8 kurczaków, 1 gestor. 110 Ja#,
nadzieię. iż przyjdzie chwila, kiedy nekna wano znaczki Czerwonego Krzyża, co
1 jałówkę, 58 łokci płótna, 2 szpanleczki
w
ciagn
1
dnia
przyniosło
około
60
tysię
słnpv graniczne, komory celne znikną,
i
2 motki nici, 3 funty mliodiu, 2 paczki za
cy
marek.
a bratnie dzielmce złącza się w jednym
pałek, 2 świece, pół funta mydiła, 15 koChłop polski rozumie, że kto prędko
wzajemnym uścisku.
laie — dwa razy daje. To też uchwały nert, 15 arkuszy papieru, 9 agrawek, 5
'.ebrań gminnych zostały wprowadzone ołówków, 5 rubli 90 kopiejek ii 6.570 mik.
10 fe-niigów i 2 bandaże.
w czyn w ciągu tygodnia.
Zebrane ofiary komitet, stosownie do
Ominą Brojce samorzutnie po zebra
niu gminnym zebrała 10 wozów produk wytkniętego celu i życzeń Ofśarodaw- •
tów, bielizny, ubrania i dostarczyła i!e 6 ców uchwalił za pośredniciwem „Czer
wonego Krzyża", przesłać na front, dla
po ustaw ie sejmowej 15 lipca 1920 r. sierpnia do Czerwonego Krzyża w Łodzi.
v
10 s;erpnia zast. starosty p. Dąbrow żołnierza polskiego, w .liczącego w obro-,
Chłopie polski! dawnych kmieciów potomku jedyny,
ski przedstawił wojewodzie wójtów gmin, nie zagrożonej Oiczy.ny naszej.
Spadł na Ciebie zaszczyt wielki i na Twoje czyny,
którzy złożyli około oółtora in/lioua ma
Jak widać z powyższego wykazu
Powierzono Twoje.) pieczy ojcowiznę naszą,
rek na rzecz obrony państwa, zapewnia- ofiar, wieś nasza przyrównać można do
Byś jej strzegł jak oka w głowie przed nawał?
iąc o gotowości ludu wiejskiego do dal struny naciągniętej na skrzypcach, która,
[wrażą
szych ofiar z krwi i imienia.
zawiera w sobie wszystkie me! odje
11 sierpnia zostało przyjętych przez i dźwięki, lecz wyda takowe wtedy tyl
By4 Ukochał ten Twój zagon nad śmierć i nad
komisję wojskową 20 koni. darowanych
ko, gdy ią umiejętnie nastroimy i poru
[życie
armji przez gminy.
szymy. Tak też ma silę rzecz i z naszą
Twardo przy nim stał już odtąd w złym i dobrym
wsią. która pomimo wszysitko zawierą
[bycie
w
sobie te same co i miasto melodje,
Niech rąk Twoich nie poplam ią Judaszowe grosze
WIEŚ BUCZEK. POW . ŁASKIEGO, ZIE
dźwięki, uczucia i myśli Ducha Narodu
tdrajców ściga pomsta braci i przekleństwo Boże
MI PIOTRKOWSKIEJ.
polskiego, lecz żeby takowe uwydatni#
Ucz Twe syny od zarania, co znaczy Ojczyzna,
Pragnąc przyjść z 'pomocą walczą trzeba ją przygotować, imobudzić do czy
%e. nie tylko ten szmat ziemi, co Ci Polska przyzna,
cej po bohatersku ukochanej armji na nu, wskrzesić ten ogień miłości Ojczyzny,
1 nie tylko ten chleb zbożny, Który ciało syci,
sze], we wsi naszej utworzył się komitet
a wtedy tylko osiągniemy pożądany
Lecz Ojczyzna, to jest wolność .Twoja i Twych
w osobach: ks. proboszcza Drzymały,
owoc.
[dzieci
oraz nanów: I. Lirenza, S. Lorenza.
Pragnąc, aby przez ogłoszenie ni
A. Niedzielski/ego, B. Waisielewskieco, niejszego wykazu w gazetach znalazło
W o ln o ić d a ła , w olnoM ducha, wolnodć m ylli,
Sujeckiego. Borowieckiego, A. N, Bro się w Polsce naszej jaknajwilęcej naśla
[czynu,
Czy pojmujesz, czem oBdarza Clę dziś Po<sKa, synu?
dzińskiego, Lorka i p. Z. Rojlkówny. Ce dowców., uprzejmie prosimy Sz. Reda
Czerp ze skarbnic wiedzy czystęj i ucz się bez
lem komitetu jest zbieranie w gminie Bu kcję o łaskawe zamieszczenie takowego
Tkońca,
czek dobrowolnych ofiar >na żołnierza
w „Gazecie Ludowej11
Byś zapragnął piąć ąię wyżej sięgać aż do słońca
polskiego, walczącego na froncie.
Komitet,
Dotychczasowe zbiory dały następu
Już nie b ę d zie iz W pas się kłaniał przed obcymi
jący wynik: wieś Buczek: mąki 191 funit,
[pany,
kaszy 141 funt, grochu 40 funtów. Jęczmie OTRZYMUJEMY LIST NASTĘPUJĄCY:
Jak niewolnik, który żebrze, by nie był karany,
nia
62 funty, chleba 6 funtów, koszul 5
Lecz jak wolny obywatel niepodległej ziemi,
Częstochowa, d. 25.7 1920 r.
szi..
1 jałówkę, płótna 20 łokci, miodu 2
Sam stanowić będziesz prawa ze współbraćm i
Szanowna Redakcjo!
funty, 90 kopiejek i 2761 markę-. Wieś
[swymi.
Badhorzyn 745 marek. Wieś Luciejów
Gdym był jeszcze małym, to myśla
W pokolenia płynąć będą o tej chwili gadki,
(Gnubowiec): mąki 22 funty, kaszy 25 łem zawsze sobie, że kiedyś będię żołnie
Gdy chłop stanął do obrony swej Ojczyzny —
i pół fuinta, owsa 40 funtów, kartofli 20 rzem polskim.
[matki,
funtów i 152 mk. 50 fen. Wieś Kowalew:
Nareszcie dał mi Pan Bóg doczekać
Qdy robotnik rzucił warsztat, by odeprzyć wroga,
mąki 73 funty, kaszy 14 funtów, żyta 15 tej chwili, która mnie dziś wzywa do sze*
I wraz z panem w jednym grobie legł, gdzie był
funtów, 1 kurczak, 40 funtów kartofli, 5 rega
[bój srogi.
rubli i 55 mk. Wieś Petrunelów: miąki
Dziś już jestem żołnierzem polskim
W. Plater.
23 funtyw żyta 19 funtów, iai 2 sztNti i ’ 14 naprawdę i mogę określać nasze granice
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Wnfe piórem na papierze, ale armata i ba
gnetem na ziemi. Prawda, że piórem na
papierze to łatwo określać granice, zaś
armata i bagnetem diociaż trudno, lecz
zato mocne i trwałe.
Precz więc smutek i precz troski! Do
góry głowę żołnierzu polski! Wszyscy
Z nami do szeregu!
Wincenty Franaszczyk.
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przeciwnikiem.
Rozpoczęliśmy tam jaciela pod Ignatowem i w pościgu zaję
kontrakcję w okolicy Płońska, przyczem ły Dorohusk i Świeże, odrzucając prze
wojska nasze rozbiły 3 pułki bolszewic ciwnika na prawy brzeg Bugu. Odzys
kie i wzięły do niewoli 230 Jeńców oraz kano również po walce Hrubieszów.
karabiny maszynowe.
Drugi pułk uła
Grupa naszej jazdy, zasilona oddzia
nów w silnym ataku zniósł całkowicie łami piechoty, zmaga się w rejonie ^ Ra
jeden i napotkanych oddzia!ów nieprzy dziechowa i Chołojowa z przeważającejacielskich.
mi siłami armjii konnej Budiennego. Do
Przebieg dotychczasowy tych walk wództwo frontu zarządziło w celu skró
zadawalający: odzyskano Nowe Miasto
cenia linji obronnej_ cofnięcie _ się nad
i Smardzewo.
Bug, przyczem musiano opuścić znów■
Waliki naszej armji północnej w dal
Brody.
szym ciągu mają przebieg pomyślny. Ilość
Na południowem skrzydle wszystkie
jeńców, wziętych w okolicach Sochocina,
atakii
wzdłuż rzeki Strypy odparto.
Z FRONTÓW BOJOW YCH.
wzrosła do 600. Pozatem oddziały nasze Oddziały nasze odniosły również szereg
Armie bolszewickie zajęły już północ zdobyły 120 wozów z amunicją oraz 80 poważnych zwycięstw w okolicy Chetma
no-wschodnią część Polsiki. Cala ziemia z prowiantami.
i Hrubieszowa. Pod Hrubieszowem zdo
Z uznaniem' podkreślić należy świet byto 11 karabinów maszynowych, kilka
Sulwalslka,
Grodzieńska!,
Łomżyńska
i Siedlecka a także wschodnia część Lu ne zachowanie się naszej jazdy, składają dziesiąt koni oraz znaczne zapasy amu
belskiego została zajęta przez najeźdźcę. cej się prawie wyłącznie na tym odcinku nicji. Kilka dział oraz kilkanaście kara>Rozgorzała więc wailika na śmierć i ży z ochotników.
binów maszynowych nieprzyjaciel zato
—
Front fwłudniowy. Na północ od
cie o wolność i niepodległość Polski.
pił w Bugu. Wzięto pozatem około 100
Oto, co pisze nasz Sztab Generalny Brodów w okolicy Stanisławczyka nie jeńców, w tej liczbie szefa sztabu grupy
o przebiegu działań wojennych w ubieg przyjaciel usiłuje atakować w kierunku ope racyj riej boks zew iokiej.
zachodnim.
łym tygodniu.
Na połfudniu w Galicji! Wschodniej
Oddziały nasze, które zajęły Brody,
i = Front północny. Oddzialtiy nie
nieprzyjaciel
zdołał
opanować Sokal.
wyparły nieprzyjaciela z Rad z w iłów a.
przyjacielskie} kawalerii nadal naciska W ataku tym zdobyto baterję dział Opuszczenie Brodów odbyło się w zu
ły na lisię 'kolejowa do Mławy, zajmując
pełnym porządku po uprzedniein wywie
i 4 karabiny maszynowe.
dhw iłowo Ciechanów.
zieniu sprzętu kolejowego.
Między rzekami Strypą i Seretem
Między rzeką Narwią a Bugiem po
w okolicy Kokutkowiec i Kozaczkowa
łożenie bez zmiany.
WIELKA BITWA POD WARSZAWĄ.
oddziały nasze rozbiły znaczniejsze siłv
Na wschód od Siedlec oddziały na
nieprzyjacielskie, biorąc przeszło 400
Na wschód od Warszawy rozpoczę
sze dokonyiw.ują •tpilanowego przegrupo  'eń-ców, kilka karabinów, maszynowych
to
się
natarcie 3 i- 16 armji sowieckiej,
wania.
i kancelarję pułku.
które
otrzym
ały 'Surowy rozkaz opano
Waliki o Ciechanów trwają w dal
wania stolicy. Pierwsze uderzenie nie
Na wschód od miasta Sokala w oko
szym ciągu. Garnizon Mławy pomyśl
'icv Grochowa oddziały 1-ej dyw. pie przyjaciel skierował w kierunku na^ Ranie odpiera ataki nieprzyjacielskie.
izy m in, który pod naporem przejściowo
choty
Legionów w śmiałym wyoadzlie
Między Narwią a Bugiem wywiaopuszczony,
dielmym atakiem, pierwszej
rozbiły
72-ga
brygadę
piechoty
bolsze
. zała się zacięta walka, w której przeci
wickiej pod Swiniuchami, zdobywając 8 litewsko- białoruskiej dywizji został znów
wnik 'poniósł bardzo ciężkie straty i nie
odzyskany Przeciw rw tikowi 11-temu
dział i biorąc kikuiset jeńców.
sędołał złamać naszego' frontu.
tej dywizji, który dópuścił bez dostatecz
Prócz
tego
między
rzekami
Seretem
Na wschód od Węgrowa również
nego
oporu do wtargmęcia nieprzyjacie
a
Strypą
walki
naszych
i
ukraińskich
iwalki.
la, zastosowano najostrzejsze środki.
wojsk
z
dobrym
rezultatem.
Na wschód i południe Od Siedlec trwa
Zacięte wailki na tym odcinku trwają
Widać również zwiększoną czynność
w dalszym ciągu 'planowe przegrupowa
w dalszym ciqjgu •
armji
konnej
Budiennego,
uzupełnionej
nie naszych oddziałów bez nacisku ze
po ostatniej porażce. Czołowe ieii oddzia
Naokbfo Warszawy nieprzyjaciel
strony nieprzyjaciela.
ły dotarły do Radziechowa i Chołejewa.
atakował
uporczywie odcinek Zegrza,
Ńa odcinku północnym oddziały na
Rozpoczęliśmy walkę iprzeciw nim-.
,
Radzymina
Okuniewa i1 Leśniatlkowizny.
sze odparły zacięte ataki nieprzyjaciela,
Ataki nieprzyjaciela w okolicy Ho- Do silnego napięcia dochodziły walki pod
dążącego za wszelka cenę do wyparcia
rodyszcz i Chodaczkowa- zostały krw a Radzyminem:, który parokrotnie przenas z Pułtuska. W watkach tych wyróż
wo odparte.
dził z rąk do rąk.
nił sie chlubnie 205-ty pułk ochotniczy,
Oddziały
ukraińskie,
które
się
przeiJednak w końcu po ostrej walce Ra
który pod dowództwem majora Monda
ściowo
wycofały
za
Słtrylpę,
odzyskały
dzymin
został ostatecznie przez nas opa
(parokrotnie kontratakował na bagnety.
".tracone pozycje.
nowany. Nieprzyjaciel poniósł straty
Ciężkie walki miały również miejsce
Oddziały naszej jazdy i piechotv
w zabitych i rannych.
na oddeinku grupy gen. Żeligowskiego,
wyparły
nieprzyjaciela
z
Radziechowa,
powstrzymującej obecnie
najsilniejszy
=
Prusacy pomag{aaą\ bolszewi
Łopatyna, Stanisławczyka i Toporowa.
napór nieprzyjaciela.
kom.
Gdańsk,
17 sierpnia.
^Dziennik
Nad Strypa walki trwają w dalszym
W centrum dzień wczorajszy upły ciągu. Wojska ukraińskie wzięły w oko Gdański" na podstawie zeznań naocznych
nął bez znaczniejszych Starć bojowych. licy Buczącą 5 karabinów maszvnowvc.h
świadków donosi,- że codzienniee w no
W końcu jednak wojska nasze opuś kancelarię pułku piechoty bolszewickiej cy przechodzf przeciętnie do 2-ch tysię
ciły Mławę i Pułtusk. 203-ci ochotniczy
cy nieme ów przez granicę onuską do ar
znaczną Iczbę jeńców.
pułk ułanów w śmiałym wypadzie na
' Na pólnocny-wsdhód od Lublina nasze mii bolszewickiej.
Ciechanów rozbił oddziały przeciwnika
straże, obsadzające linję rzeki Tyśmieni= Rzeczoznawcy wojskowi o położe
wziął 4 karabiny maszynowe i około 100 cy, odparły ataki nieprzyjaciela, biorąc 8 niu Polski. Paryż, 18 sierpnia. Rzeczo
jeńców.
karabinów maszynowych i około i 00 jeń znawcy wojskowi, którzy rozpatrywali po
Na północy nieprzyjaciel zmierza
ców. — Również w okolicy Chełma
łożenie na froncie rosyjsko-polskim do
mada! ku odcinkowi Modlin-Zegrze.
: Tyszówiec, nieprzyjaciel poniósł dotkli szli do wniosku, że wystarczyłoby 150 ty
Drobne' oddziały jazdy bolszewic wą porażkę, pozostawiając w naszym
sięcy żołnierza, by zatrzymać rozpęd
kiej dotarły do Sierpca w z. Płockiej,
'■oku jeńców i karabiuj'1maszynowe.
wojsk bolszewickich.
Większe zaś masy piechoty atakowały
Wzdłuż rzek Seretu i Strypy od,narto
Gazety francuskie zapewniają, że roNasielsk oraz Płońsk. Ataki odparto.
miejscowe ataki nieprzyjaciela. Pod Horo- sjanie chcieliby wprowadzić rządy bolsze
1-rzegrupowanie naszych wojsk, prze .lyszczami, dzięki skuteczności ognia od wickie w Polsce i są przekonane, że jeśli
znaczonych do obrony stolicy, odbywa
działów 12-stei dywizji, kolumny bolsze Warszawa nie będzie zajęta przed zebra
się w dalszym ciągu według z góry opra wickie, dopuszczone ną błizką metę, zos niem się konferencji pokojowej, to bolsze
tali- zdziesiątkowane.
cowanego planu.
wicy wymyśla nowa zwłokę, by odroczyć
W okolicach na wschód od Chełma zawieszenie broni, mimo dążenia ze stro
/
Na odcinku północnym rozwijają się
I coraz poważniejsze walki z - terającym oddziały, nasze przełamały linję nieprzy ny Polski, by szybko zakończyć wojnę.

U lom ® :! telegraficzne.
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w Paryżu, pod przewodnictwem Karła= Konferencja w Hythe. Depesze
—
Uznanie przez Francję rządu gene
rała Wrangia. Paryż, lb sierpnia. Juit rnowa, wystosowała do Miilcranda notę, moskiewsk/e. — Narada Fosza z Wilso
powszechnie wiadomo dowodztwo nad z oświadczeniem, że kozacy nigdy nie nem. — Plan powstrzymani la bolszewi
zniosą panowania bolszewickiego. Armja ków i ambicja byłych carskich genera
resztkami rozbitej przez bolszewików a t
mii demkinowskiej, otbjai generał Wran- kozaków dońskich walczy w jednym sze łów. Londyn d. 17 sierpnia. Koalicja1
,
giel, który z niedobitkami wycofał sie na regu z Wranglem, a kozacy kubańscy wy nie mogąc nam pomóc inaczej, ciągle się
Krym i tam zaczai formować na nowo pędzają obecnie ze swych obszarów woj^ naradza i naradza między sobą. Obec
wojsko przepiwibolszewickie. Pomagała ska czerwone.
nie znów odbyła. się jedna taka narada
mu tam po cichu Anglia, a Francja to już
w
miejscowości Hythe. Podczas tej na
= RozdźuMęk z powodu uznania
nawet jawnie. Wrangcl ustanowił tam Wrangia. Londyn, 18 .sierpnia. W spra rady prezydenci ministrów — angielski
rząd, który nazwał południowo-rosyj wie uznania rządu gen. W rangia przez i francuski otrzymali k.ilka depesz z Mo
skim. _ Mądrzejszy znacznie od tępego Francję panuje w Anglii ogólne przekona skwy, z których wynika, że boli głupiego Denikina, zrozumiał, że w obec nie. że między rządem francuskim i angiel szewićy Chcą się układać z Polską
nych czasach, to już nawet i w Rosji przy skim zaszło jakieś nieporozumienie i że po bezpośredmio, bez mieszania się Koalicji.
zwyczajonej do knuta cd tylu wieków, kilku dniach sprawa ta napewno zostanie W telegramach tych bolszewicki minis
knutern rządzić niepodobna — i ogłosi) załatwiona ku zadowoleniu obudwu rzą ter spraw zagranicznych Czyczeryn mó
program swojego rządu, według 'którego dów. Urzędowa donoszą o mającem w wi, że bolszewicy zaprzestaną walczyć
nadał ziemię chłopom rosyjskim i zapew niedzielę w Buloń nastąipilć nowem spot skoro pertraktacje z Polską zostaną zanij wszystkim' obywatelom państwa ro kaniu Lojda Dżordża i lorda Kurzona dawalniająco zakończone, również zapo»
syjskiego wolności obywatelskie. Z chwi z Millerandem. Potem zanewne w ponie wiada, że zaniechają ataków na Polskę*
la zaś, gdy bolszewicy zabrali z tamtejsze działek Lord Dżordż w parlamencie udzie skoro Francja zaprzestanie wspierać ak
go frontu większa cześć swojego woiska, li szczegółowych wyjaśnień. Ogólnie daje cję przeciwbolszewickąj na Krymie.
by rzucić j'e przeciw Polsce, uderzy! się zauważyć ubolewanie, że przyszło do
Z innych stron donoszą, *że Lenin!
Wrangiel silnie na nich i posunął sie tej pożałowania godnej niezgody międizy i towarzysze jego są zapetlnie opamowani
ogromnie naprzód. Obecnie wojska jego Anglja i Francja, ponieważ wszyscy pra przez dowódców czerwonej amuji, prze
zajęły Ekaterynosław i Mikołajów, a dalej gną, żeby dobre stosunki..które w tak wy ważnie byłych oficerów Carskich, któ
na wschód połączył s>ę z kozakami Doń sokim' stopniu zacieśniły przyjaźń obu na rzy chcą ostignąć jedyny swój cel, to
skimi. Ariglja dotychczas nie chciała
iest zdobyć Warszawę., by sobie pohulać.
rodów, panowały nadal.
uznać rządu ustanowionego przez Wran
—
Co anielski prerzydenit mini == Krasin i Kamieniew w Londynie,
gia, lecz rz.ąd francuski, biorąc pod uwagę
Pobyt ich zależny od wyniku obrad
zwycięstwa i wzrost wpływu gen. W ran strów Lojd Dżordż powiedział o Polsce.
w Mińsku. Londyn, 18 sierpnia. PrawdoLondyn
d.
18
sierpnia.
Loid
Dżordż
od
gia, zdecydować S'ę 112nać rząd południo
oodobnie Krasin i Kamieniew otrzymają]
wej' Rosji. Francuski poseł z tytułem wy powiadając na pytanie jednego z posupoważnienie do pozostania w Londynie,
fów, wystosowane do rządu w sprawie
sokiego komisarza, został wydelegowany
.
aż
rząd angielski bedzie mógł dowiedzieć
■■okoju między Polską a Rosją, oświad
do Sewastopola. Rząd francuski wydał
się o rezultacie konferencji w Mińsku.
czył,
że
Anglja
zaalpeluje
obecnie
do
swojemu przedstawicielowi handlowemu
== Francuscy socjaliści w obronie
Ameryki i jest przeikoinana, że stanowis
w Londynie rozkaz, aby nie brał udiziału
niepodległości
Polski. Paryż, 18 sierpnia.
w żadnych konferencjach z Kamieniewem ko Ameryki w odniesieniu do sprawy
Komitet
centralny
francuskiej partji 90cja«
i Krasinem. Francuski minister spraw za niezawisłości Polski będzie zgodne. Loid
listy
cznej
powziął
uchwałę, głoszącą, Łf
granicznych potwierdza decyzję uznania Dżordż oświadczył następnie, że gdyby
niepodległość
Polski
winna być gwaranta*
rządni gen. Wrangia i udzielenia mu wiel rokowania pokojowe się rozbiiy, Anglja
wana,
bowiem
stanowi
ona nieodzowna
kiej pieniężnej pomocy. Francja zawiado będzie miała wolmą rękę, będzie mogła
podstawę pokoju europejskiego. Komitcfc
wipekwipować
armię
Wrangia,
a
roko
miła Anglję urzędowo o tej decyzji.
domaga się niezwłocznego zwołania pap*
wania gosDodarcze ustana. Lojd Dżordż
lamentu fra n c u s k ie j
•
, ;4!u|
Londyn, d. 18 sierpnia. W parlamen odpiera podejrzenia, jakoby rz^d był
cie, czyli sejmie angielskim jeden z po w spisku z reakcją, celem zniszczenia
— Halkatyścl podnoszą głowot, x’ f
słów zapytywał rząd angielski czy praw
Bytom na Górnym Śląsku d. 17 sierp*
demokratycznych rządów. Lojd Dżordż
da jest, że Francja uznaje rząd1gen. Wran
odczytuje oświadczenie socjalistów an nia. Niemiecki minister spra wwewnę*
gia i czy Francja zawiadomiła o swem
trznych polecił tutejszym urzędom agła*
gielskich, kltórzy nie chcą uznać w bol
stanowisku Anglie, Lojd Dżordż odpo
szać
wszystfkie 'wakujące posady urzęd
szewickich sowietach rosyjskich organi
wiadając na to pytanie oświadcza, że wy
nicze do Wydziału Opieki Społecznej
zacji ^demokratycznych i nazywają soiczytał tę wiadomość w gazetach. lecz że
w Berlinie. Posady te będą obsadza
witety, oligarchią czyli samo władztwem
nie otrzymał w tej sprawie żadnego urzę^
jednej niewielkiej grupo liudzi. „Uznaliś ne ipirzez urzędników niemieckich, pocho
dowego oświadczenia. Także angielskie
dzących z terenów oddanyph Polsce*
ministerstwo ^ spraw zagranicznych nie my, powiada Loid Dżordż trzy rewolu Przeciwko temu bezprawiu gazety poi-,
cyjne
rządy
rosyjskie,
lecz
zerwiemy
otrzymało żadnej wiadomości.
Lojd
skie podnoszą protest i 'apelują do komi
Dżordż zauważył następnie, że na ostat z sowjetamiii, feonieważ inie dotrzymują
sji koalicyjnej, by się tą sprawą zajęła!
zobowiązań.
Obecnie
sowiety,
jeśli
chcą
niej naradzie Z-M Werand cm nie byłb mo
Na Górnym Śląsku dość jest bowiem
wy o uznaniu rządu Wrangia. Francja za pofcoljw, to mogą go /mieć, (jednakowoż
urzędników miejscowych, których należy!
celem
ich
jest
zniszczenie
^odstaw
wol
mierza podtrzymywać generała Wrangia.
wziąć pod uwagę, i to z wanum&iem, i f
ności świata, i tu się zawiodą.
znają również język polski.
Położenie jest poważne, Europa ma
= Zwycięstwo gea Wrangia. Pa
=
Ograniczenie dla przybywają
do
powiedzenia
ważne
słowo
na
rzecz
ryż, 17 sierpnia. Według informacji po
cych
do
Gdańska Polaków.
Gdańsk,
niepodległości
polskiej
i
jej
istnienia
danej przez gazety francuskie, 13 armja
17 sierpnia.
Osoby,
jadące z Pol
bolszewicka została pobita iptrzez 3-ą dy w czasie, kiedy istnienie narodów niepod
wizję kawalerii gen. Wrangia.
Liinja ległych stanowił część najważniejszą bu ski, nie posiadające dowodów w y
dowy pokoju europejskiego, kłowy po kazujących potrzebę podróży do Gdańska
osiągnięta przez armtję gen. Wrangia
nie będą puszczane na obszar wolnegoi
dział Polski bpłby nie tylko zbrodnią,
przechodzi obecnie przez Nogajsk, kolej
żelazną Berdiansk-Połogi, na półmocnym lecz jednocześnie stanowiliby niebezpie- miasta Gdańska. Zarządzenie to spo-»
zachodzie Dorozszów,|rzeka Konskaia i .czestwo i z tego należy sobie zdać spra wodowane zostało zupełnym brakiem!
lewy brzeg Dniepru, "rm ja gen. Wran wcę. Potwierdza warunki, iprzedłożone pomieszczeń w Gdańsku oraz brakiem;
przedstawicielom Polski w Spa, ora2 żywności, z jakim walczy Gdańsk. Zan
gia zadała
klęskę arrnji czerwonej
rząjdzeniu temu nie podlegają emigranci,
obietnicę
obrony niepodległości Polski.
(bolszewickieij), biorąc do niewoli 4,000
zaopatrzeni we wszelkie potrzebne do*
jeńców, zdobywając 4 pociągi pancerne, Następnie Lojd Dżordż podkreśla, żc
kaimenty
i wizy.
^
Polacv
zwrócili)
się
z
Drooozycją
rozej150 karabinów maszynowych i 39 armat.
mu w dniu 22 lipca. oraz że sowiety od
==
Węgry
i
Czechy.
Budapeszt,
<
Ł
Flota Wrangia bombarduje Oczaków,
18 sierpnia. Gazety podają, że wedłe
aby otworzyć dostętp <jo rzeki Dnieipru dia powiedziały dopiero w dmiu 24-tym. po
wodując zwłokę zupełnie zbędną. Mów pewnych wiadomości mobilizacja armji
kanonierek rosyjskich.
ca dodaje, iż musi oświadczyć z całg
czeskiej postępuje naprziód. Powiększenie
= Kozacy z Wranglem. Paryż, 17 szczerością , że ta ?wilekame j&s,t bąndzo zapasowych oddziałów jest prawie ukoń*
czone. Do miast słowackich przywłeatłor
siąpania.
Delegacja kozacka bawiąca podejrzane.
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bardzo dużo amunicji. Widoczna jest
rzeczy, że czesi nie mobilizują się ani
przeciw Rosji, ani przeciw Polsce, lecz
przeciw Węgrorm
BO
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UCHWAŁA POLSKIEGO STRONNICTWA LUDOWEGO.
Klub poselski Polsk. Stromn. Ludo
wego powziął w ubiegłym tygodniu na
stępującą uchwałę.
I. Swierdzając raz jeszcze, że woj
na, którą prowadzimy, została narodowi
narzuconą przez zaborczy imperializm
bolszewicki, osłonięty obłudnemi has
łami społecznemi. Klub P. S. L. uznaje
że pokój jaki Polska nragnie zawrzeć,
nie może w niczem naruszyć praw narodu
polskiego do bytu niepodległego. Poko
ju, opartego na przemocy, narzucającego
Polsce warunki gwałcące sprawiedliwość
i honor narodowy, lud polski nie przyj
mie .i poniesie wszystkie ofiary dla od
parcia najazdu bolszewickiego.
II. . Klub P. S. L. tswierdza, że tyl
ko zgodiny i wspólny wysiłek całego na
rodu jest w stanie zapewnić zwycięstwo
w ciężkiej walce, jaką pastwo prowadzi
i wyraża przekonanie, że wszelkie sepa
ratystyczne dążenia, które choćby po-'
jakimikolwiek pozorami rozluźniały jed
ność działania f celowe zużytkowanie
wszystkich sił na-rodu i wszystkich dziel
nic Państwa przez rząd i naczelne do
wództwo — uważa za szkodliwe i karygodne.
_______ _

Lud wiejski w Polsce nie miał dotąd
możności wyrobienia w sobie należytych
poglądów na państwo i stosunek do innych
warstw. Wieś Kongresówki- bez szkól,
ale z karczma, żandarmem futb policjan
tem nie mogła wytworzyć warunków,
sprzyjających rozwojowi gospodarczemu,
umysłowemu i politycznemu.
Skutki wiekowej niewoli znać wszę
dzie, chłop jest jak ów więzień, co po dłu
giej bytności w ciemnicy wyszedł na
blask słoneczny i nie może rozróżnić naj
bliższych przedmiotów. Ale przeciera on
Już oczy, zaczyna się -orientować, a zda
je sobie siprawę, że on siłą jest i basta.
Gdy przemówisz do niego szczerze, a zdo
byłeś jego zaufanie, boś z nim pracował
w owej ciemnicy jeszcze, odczujesz, że to
olszewicy pobici, cofają się z pot! Warszawy.
polskie serce bije w piersi chłopa, który za
Front pófnocny:
czyna uświadamiać sćbie własna siłt
Zapoczątkowana przez generała Si
i zdolność do życia politycznego.
korskiego kontrofensywa naszej armji pół
Szczęściem jest dla kraju właśnie to,
nocnej, pomimo nader trudnych warun
ze chłop tak szybko zaczyna się oriento
ków, rozwija się i w dalszym ciągu nader
wać w położeniu kraju i rozumieć swoją
rolę. Dziś, gdv wszystkie siły narodu pomyślnie.
Nj-e bacząc na ciężkie straty i zacięty
winne być ujawnione i powołane do dzia
opór przeciwnika, który przeciwstawił
łań około obrony 'Państwa, musimy je
naszym siłom w tych okolicach aż 10 dy
wydobyć z mas. Siła ślepa, nieświadoma
wizji. oddziały armji północne? na całej lisiebie, może być tylko mięsem armatnim,
riji posuwają się naprzód. Odzyskano po
pognojem dla karierowiczów, 'sprytnych
ciężkich walkach Ciechanów. Nieprzyja
oszustów i szalbierzy z Zachodu^ czy też
ciel w poszczególnych punktach rozpoczął
ze Wschodu. Siły uświadomionej kraj się
już gorączkowy odwrót. Lotnicy nasi.
bać nie potrzebuje, ona na bezdroża się nie
których współdziałanie daie świetne re
da sprowadzić.
zultaty, ostrzeliwuja cofające się kolumny
Otóż świadomość siły chłopskiej -jaka
przeciwnika, potęgując w , nich popłoch.
się przejawia na zebraniach z przyjemno
Liczba jeńców ztnaczna.
ścią zaznaczam.
Rezultaty te dają się Już odczuwać
Na jednym z zebrań w Grójeckim, ja
nader dodatnio w armii naszej, broniącej
kie odbyłem w sprawie pożyczki pań
stwowej, z ust chłopskich usłyszałem: Warszawy, gdyż nacisk 1wfszew;cki od
„bo gdybyśmy się tak razem do kupy północy w kierunku na Zegrze i Dembe
osłabł bardzo znacznie.
wzięli, tobyśmy się nikomu nie dali“.
—
„Macie rację, Grudniu, ale pamię Gwałtowne walki natomiast miały
tajcie, że nadszedł czas, wszyscy do kupy mieisce w okolicy Radzymina, oraz na
wziąć się musimy — i nie damy się niko  odcinku południowym (przyczółka, bro
mu, 'a przedewszystkiam bolszewickiej nionym przez dzielne wojska /poznańskie.
Moskwie. Musimy się nie dać. a mus, to Oddziały nasze* prowadzone pod Radzy
minem osobiście nr zez generałów: Rządwielka rzecz“.
Dobrze i szczęśliwie, że chłop rozu kowiskiopro i Żeligowskiego-, oraz w'komie ten mus. Na zgromadzeniach w po wnika Butharda, parokrotnie przechodzi
wiecie Łódzkim’ widziałem roziskrzone ły do walki, wręcz rozlrialąc całkowicie t
oczy cbloipa. które mówiły: „nie będziesz ataki nieprzyjaciela. W rezultacie nie
tylko że zdołano utrzymać w całości na- .
tu. moskiewski najeźdźco, panował".
I znów przytoczę głos chłopa z pow. kazaną linię obronną* lecz w poszczegól
Łódzkiego: „Będziemy .do ośtatka bronili nych punktach samorzutnie iposmręto się
Polski, wszyscy pójdziemy, połowę ma nawet naprzód. Zdobyto znaczniejszą
jątków swych oddamy,; bo gdzież jest taka liczbę jeńców i uięto dowódcę brygady,
swoboda, jak w Polsce. W całym świecie oraz komisarza bolszewickiego. Ze szczeniema państwa, żaby chłop był Prezyden gólnem uznaniem należy podkreślić bo
haterską śmierć ks. kapelana Ignacego
tem Ministrów".
Oto żywe głosy, świadczące, że chłop Skorupki z 8-ej dywizji piechoty, który
*da}e sobie sprawę z pożytku istnienia w stule i z krzyżem w ręku przodował
atakującym od działom.
fański, gotów jest do ofiar i obrony.
A-rmje frontu środkowego rozpoczę
. A skoro tato — nie damy się,.
ły wielką kontrofensyw^ ood bezpośre
Dąb
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dnim kierownictwem Naczelnego Wodza.
Po gwałtownym marszu ponad 40 kim.
z linji rzeki Wieprza, już w południe od
działy 14-ej dywizji osiągnęły Garwolin,
osaczając w itęn sposób nielprzyjacielai,
który pod Maciejowicami próbował prze
prawić się przez Wisłę. Zdobycz jut£. do
tychczas znaczna.
Prawe skrzydło 4-ej armji, przeła
mując opór nieprzyjaciela pod Kockiem,
zdobyto jedno działo, 14 karabinów ma
szynowych i około 200 jeńców. Armie
przeszły na lewy brzeg Bugu, zarządzono
Front południowy:
Celem wyrzucenia oddziałów nie
przyjacielskich. które pod Sokalem i mię
dzy Kamionką Strumiłową a Buskiem
przeszłp na lew^ brzeg Bugu, zarzadono
kontrakcję.
Na północ od Złoczowa, Zborowa
i wzdłuż Strypy odparto lokalne ataki nie
przyjaciela.

G o sp sM esiszesicKa.
Wojska bolszewickie zająwszy Bro
dy gospodarowały w nich zaledwie krótki
czas, bo potem wojska polskie to miasto
odbiły.
Jak gospodarzyli bolszewicy
w Brodach i jaka pamięć po sobie zosta
wili, o tem świadczy opis następujący:
Do Brodów przyjechali dziennikarze
ze Lwowa.
Wieść o przybyciu dziennikarzy w y
wołuje wrażenie piorunujące.
Wkrótce zapełniła się duża sala re
stauracji._ Tłum zbiera się iprzed hotelem.
Polacy, żydzi i rusini. Inteligencja, kup
cy, włościanie i robotnicy. Każdy chce
■mówić. Każdy oświadcza, że przysięgą
zeznanie swe potwierdzi. I każdy woła:
— Ostrzeżcie innych!
Rozpoczyna się potok skarg i żalów
bezsilnych. Niejednemu, gdy mówi, łzy
z oczu ipadają. Gdy pytamy:
— Czemuście nie uciekali? —■Odpo
wiedź prosta i 'szczera:
— Czytaliśmy odezwy bolszewickie.
My tu przeszli bombardowanie i inwazje
wojsk rosyjskich. Łudziliśmy się: toć
przecie ludzie... Byleby 'Spokojnie z na
szej strony... Toć u nas większość — to
chłop i robotnik czy handlarz uibogi... Tym
przecież ‘plakaty obiecywały raj i wolność
' Ostrzegali nas żołnierze polscy —
uciekajcie z nami, Ale — mówiliśmy so
bie: miosą nam komunizm;. Wolność da
dzą i podzielą sie z biednym chłopem
i robotnikiem. Myśmy czekaJi spokojnie...
Rzeczywistość zaś?
— To diabeł straszniejszy, niż go na
plakatach malują. Takich band Zbójec
kich świat nie widział.
I brzmią opowieści, od których dech
się w piersiach zapiera i dławi coś w gar
dle, a pięść bezwiednie zaciska.
Tu żydówki opowiadają, jak im dizicz
kozacka gwałciła 0 córki, nie szczędząc
dziewczynek po lat 12— 13. Inni obnaża
ją się, pokazując rany od uderzeń kolbami
i szablami.
— Niemowlęta mordowali — ze szlo
chem mówi siedząc w łachmanach, robot
ni k-żyd, Szmul Józef Majer. — Przyszli—
opowiada — a u mnie nędza. Nic zabrać
nie mogli. Dzieciom, nie mam dać co jeść.
Zobaczyli w kołysce chłopczyka półtora
rocznego.
— Poco ma żyć ta „skatina“ I
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Dwa oiosy szaMa i — dziecko zmarło
z tffówką roztluipana, aż mózg wytrysnął.
A gdy matka przypadtfa do kołyski,
otrzymała kiłka ciosów w plecy...
Za co?
To wolność d;Ia robotnika.
W rabowaniu zaś zrównano wszyst
kich. Jedne dla w&zystkich prawa.
■Prowadzi nas do siełbie złotnik, p. Izy
dor Ostersetzer na uJ. Korzeniowskiego.
— Proszę zobaczyć!
Porozbijane szafy i .melbie. Nieład
straszliwy. Zabrano wszystko: pieniądze,
ubranie, bieliznę. Kazano oddać nawet to.
co mieli na sobie. Bito wszystkich, kato
wano, przykładając rewolwer do skroni,
wołano:
— My mamy spisy kto co posiada.
Spisy istotnie posiadali. I według nich
irróennie dokonywali rabunku przedewszystkiem u tych, którzy coś posiadać
mogli.
Później obrabowano kolejno: sklepy,
mieszkania, domy włościańskie.
Kozactwo
paradowało w mieście
w 'kapeluszach damskich, zrabowanych
w magazynach i domach prywatnych.
Idziemy na wieś. W pobliżu folwark
Małe w pow. brodzkim. Wyłącznie chło
pi m in i i spora garść robotników na komornem.
I oto robotnik Antonicki bez bielizny,
w strzępach dolnej odzieży, opowiada, iż
zabrano mu wszystko, wawet 'koszulę
z ciała. Błagał o litość.
— Nie proś. bydle, zabiję...
Rabowano, gdy Antoniaka gotowafa
strawę. Zabrano z garnkami mleko i zielmniaki. Ody matka prosiła:
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— Co ja dzieciom dam? — Odparli:
— Dzieci?' Szabla nasycimy, że ni
gdy już jeść nie zawołają.
Chłap w sąsiedniej izbie 'Skarżył się,
że został się gorzej1
, niż żebrak...
— Prosiłem '— mówj — my towarzy
sze... A oni na to:
— Jakiż ty nam towarzysz? I i dla
nas gorszy niż pies, niż bydlę...
Wójt Teodor Deniczuk macha ręka
na zapytanie o rabunek.
— Wzięli wszystko. Bóg świadkiem,
że dziczy takiej niema na święcie.
Prowadzi nas do pomordowanych
żołnierzy. Tu ich wzięto. Na błaganie
księży i inteligencji oświadczyli, że im' ży
cie darują, ale wezmą do robót w głąb
Rosji...
*
A w kilka godzin później znaleziono
straszliwie zmasakrowane zwłoki. Porabane głowy na miazgę, z jakąś zapamięta
łą, rozszalałą
wściekłością.
Obdarto
z mundurów, obuwia, bielizny.
Z surową, straszliwą powagą brzmi
opowieść:
— Myśmy myśleli, że gdy starszyzna
obiecała, dotrzymają słowa. Wolna, woj
na. Niechby wzięli do robót, byłaby wy
miana jeńców. Niechby rozstrzelali — po
wojennemu. I cóż? To wszystko mtode
chłopaki, ledwo ponad 20 lat. I teraz po
znać nie można po trirpach, czy to sta
rzec czy chłopiec. Katowali, żeby sie dłu
żej męczyli. Niech im Bóg nie przebaczy...
Cała ludność i chrześcijanie i żvdzi modlą
się przy tych porąbanych ofiarach, żeby
Bóg najdroższe mięki na tych katów znaldfcł... A żołnierzy, którzy nas ocalili, my
po nogaoh całujemy, że wrócili...

Stajemy przed domem sta#ca 78-le,
niego, Bodakiewlcza.
i.
_— Syna mam w wojsku polskfcm
Mnie za to skatowali, poranili. Ocalii
mnie żołnierze... W powstaniu bytem
1863, a dziś choć mi 80 blisko, z karabi
nem pójdę i pomszczę te krzywdy strasz
ne... Mózg ludzki nie zdolny jest uwie
rzyć... W godzinę skonania nie beda mógi
odejść z przebaczeniem dla nich, nie tr.
siebie, lecz za mordowanych i grabionych
chłopów i robotników i żołnierzy. Z wol
nością szli...
Powracamy"do miasta w direzącem
od: rozkładu ciał powietrzu. Żebrak na
rogu.
— To rusin Panko, Pomówcie z niw,
panowie!
— Po 00 ?
— Spytacie, co mu dali bolszewicy.
Z datkiem1w ręku pytam nedzaret,
w łachmanach, bosego, bez 'koszuli. - «
— Cóż wam dali bolszewicy?
Potrząsnął głowa rozpaczliwie nfcdzarz-starzec, ręce rozłożył:
— Bolszewiki! I mnie ograbilH. Za
brały mnie soroczku (koszulę), i chfib
i wsio... Prosił Ja: zarąbać chcieli... ftto
wolność... dla nędzarzy.
W teim, co wyżej, ani słowa przesady
ani ubarwienia.
Wszystkie szczegóły
sprawdzone naocznie, ma żywy£h p rsy
kładach.
-1
W Brodacłr nie potrzeba Już foroMflr
ani iplaikafców przeciwbolszewickidh. -Ani
w sąsiednich powiatach. Tam procesie
oglądały dokumenty bolszewickie na d a 
lach pomordowanych.

Powstaje placówka finansowa ludu polskiego, która ma na celu podniesienie rolnictwa, rolniczego przemusłu I h a n d lu i
przemysłu domowego. Na ona skupiać oszczędności włościan w kraju i za morzem, by wziąć udział w budowie ekonomicznie tHĘMl
POLSKI LUDOWEJ. Placówką tą jest

POLSKO-AMERYKAŃSKI BANK LUDOWY
Spółka Akcyjna w Krakowie

z filia m i powstać m ającem i w myśl statutu w Warszawie i Innych miejscowościach Polaki.

KOMITET ORGANIZACYJNY
rozpisuj* nlniejszem na podstawie zatwierdzonego statutu postanowieniem Ministrów Skarbu oraz Przem yślu i H andlu z dnia 9 kwtatnia 1M0 r,

S U B S K R Y B C J E
na kapitał akcyjny Spółki w kwocie 20 000.000 marek polskich, składający się z 40.000 sztuk gotówką pełnowpłaconych akcii po 500 rnarak p * M M i t0m inalnoj wartości, opiewających na okaziciela lub imiennych.

W ARUN KI SUBSKRYBCJIł
1.
2.
3.
4.

Przy zgłoszeniu n ale iy uiścić gotówką całą cenę kupna podług kursu emisyjnego,
Zgłoszenia subskrypcyjne przyjmowane będą najpóźniej do dnia 31 sierpnia 1920 roku włącznie. •
Komitet Organizacyjny zastrzega sobie prawo przydziału zgłoszonych akcji według swego uznania.
Na wypadek nieprzydzielenia akcji Pol. Ameryk. Bank Lud. S. A. w Krakowie zwróci wpłacone kwoty wraz z odseffcaml # pro*.
5. Akcje wydane zostaną akcjonarjaszom w swoim czasie za zwrotem potwierdzenia kasowego na uiszczone wpłaty tudzie i zawiadoult WP*
a przydziale akcii.
(

‘

ZGŁOSZENIA NA AKCJĘ PRZYJM U JĄ:
Administracja .Gazety Ludowf]*, Warszawa, Świętokrzyzka 17.
Adm inistracja „Ludowca”, Warszawa, Krakowskie-Przedmieiclo 4.
Adm inistracja .Kurjera LwowsIUeoo*, Lwów, Chorąiczyzna.
Administracja .Piasta", Kraków, Mały Rynek 4.
Administracja „Włościanina*. Poznań, Kwiatowa 2.
Administracja .Głosu Ludu Śląskiego', Cieszyn, ul. Niemiecka.
Polska Ludowa Spółka rzDewna, Kraków, Studencka 25.
Towarzystwo Agrarno-Osadnicze, Lwów, Halicka 21.
Ludowe Towarzystwo Wzajentnych Ubezpieczeń .W isła*, Nowy Sącz.

Wpłat na uskutecznione zgłoszenia dokonywać można we wszystkich Urzędach pocztowych w Polsce nft kontr czekowe P. K. 0.
Peisko-Amerykańskiego Banku Ludowego S. A. w Krakowie M 148550,
Informacji pisemnych udziela Biuro Komitetu Organizacyjnego w Krakowie, Studencka 25t w Warszawie

KOMITET ORGANIZACYJNY.
Jan Bryl, Gabryel Dubiel, W ładysław Grzędzielskl, Jan Jedynak, Dr. W ładysław Kierotk, Józef vowalcztiłf
Maślanka, Stanisław Osiecki, Józef Rączkcwski, Ludwik Rączkowski, Bolesław Ro»a, Władysław Rudkowsl.
Jan c
M is i Zachara.

Dr. And^zeł Ku<, ftw d h fe fc
-r^ńskł, Henryk W yrzykow

G A Z E T A

Z GOSPODARSTWA.
P Y P E Ć U KUR.

Przez „pyipeć“ rozumiemy ostry, albo
prrewlekty katar błony śluzowej pyska,
masa i gardzieli, występujący u drobiu.
iW wypadkach zaniedbanych i wskutek
długotrwałego działania przyczyny, może
Się proces chorobowy przenieść na błonę
śluzową krtani i tchawicy. Najczęstszą
przyczyną tego stanu chorobowego jest
zaziębienie, na które najwrażliwszym
jest drób, pomieszczony w chłodniejszych
porach roku w kurnikach zbyt ciepłych
i dusznych. Radzi ej występuje pypeć
wskutek wdychiwania substancji drażnią
cych, jak pyłu, dymu. ostrych gazów np.
amoniaku, chloru.
1
Choroba ta cechuje się kichaniem, wy
pływem śluzowo-wodnistym z nosa. śli
nieniem‘Siię; w ostrych wypadkach wystę
puje gwiżdżący, charczący oddech, jakoteż
otwieranie dzióba, kręcenie i rzucanie
głowa; Wypływ z nosa jest wtedy śluzo
wo-ropny i zasycha na brzegach otworów
w masy szaro-żółtawe. Wskutek zatka
nia nosa ptactwo' trzyma dziób otwarty
i tą drogą wchodzi powietrze, przyczem
wysycha błona śluzowa pyska i języka.
Język roibi się suchy, szorstki two:rzy się nalot z obumarłego nabłonka,
a zwłaszcza koniec języka wysycha i sta
je się twardszy, co właściciele uważają
za przyczynę choroby i nazywają to
stwardnienie „pypciem". Zdzieranie tego
stwardnienia, odibywajiące się niekiedy
,w sposólb barbarzyński, jest nieodpowiedjnie. Trzeba usunąć stan chorobowy wła
ściwy1, t. j. katar nosa i gardła, a objawy

l
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ustąpią. Koniec zaś języka, „ jeśliby iuż
obujmart, sam się oddzieli i odpadnie tylko
część obumarła; podczas gdy przy zdzie
raniu, które jest dla ptactwa bolesne,
urywa sie zazwyczaj także kawałek zdro
wego języka.
*
Leczenie będzie polegało w pierw
szym rzędzie na umieszczeniu sztuk cho
rych oddzielnie od reszty drobiu w miej
scu ciepłem, suchem; pokarm powinien
być pożywny i więcej1 wodą zaprawiony.
W wypadkach przewlekłych i uporczy
wych wskazany jiest mały dodatek dwu
węglanu sodowego (Natr. bicarb.) luib soli
karlsbadzkiei sztucznej do wody do picia,
która powinna być czysta, świeża, ale nie
za zimna. Dobry skutek odnoszą także
wdychania z pary wodnej solnej lub z do
datkiem dziegciu, albo olejku terpentyno
wego.
By zaś uchronić się przed tą chorobą,
należy drób już od1lata stopniowo przy
zwyczajać do zmian powietrza. Jednem
słowem nie rozdelikacać, lecz hartować. .
Podobne objawy jak przy pypciu wy
stępuj;ą także przy dyfterji drobiu. Możnaby więc pomieszać ten stan chórobo-wy
z dyfterją zwłaszcza, gdy większa ilość
sztuk pod wpływem tej samei przyczyny
zachoruje. Ptactwo więc, które -okazuje
powyższe obi;awy. należy trzymać od
dzielcie i leczyć odpowiednio. Po ustą
pieniu tych objawów, jakiś czas jeszcze nie
należy wypuszczać sztuk chorych, lecz je
obserwować, czy nie nastąpią zmiany,
charakterystyczne dla dyfterji w pysku,
krtani, nosie lub spojówkach oka.
Hodowca Drobią

W YK A PIA SK O W A .

Kto chce mieć wczesną paszę wio
senną dla bydfa, ten w dnugleł połowie
sierpnia powinien zasiać sobie w tym ceLu
zimowej wyki piaskowej, iaiko mieszanka
z żytem, jako przedplon pod mieszankę
wyki piaskowej nadają się rośliny zbożo
we. można siać i po okapowych, np. wcze
snych ziemniakach. W pierwszym wy
padku jak w warunkach Obecnych przy
braku nawozów sztucznych należy dać pół
dawki obornika, t. j. w stosunku 12 do 15
fur na mórg. Siew! wyki uskutecznić po
między 20 a 25 sienpnia. Najpierw siejemy
wykę piaskowa w ilości 120 do 140 fan
tów na mórg, a w dwa— trzy tygodnie
późnie} wsiewamy żyto w ilości 100 fun
tów na mórg. O Me zasiew uskutecznia
my siewnikiem to wykę siejemy wzdłuż
pola, zaś żyto w poprzek. Siejiąc wykę
piaskową na paszę zieloną, należy zasiać
jej tyife ile potrzeba nam do żywienia
krów w oborze do czasu podrośnięcia in
nej paszy. Mniej więcej liczymy dla jed
nej krowy na 1 dzień, pręt mieszanki.
Wyka piaskowa daóe obfity i " rczesny pokos paszy zielonej.
* Z.
DLA PAMIĘCI.
Rolnik dbały o swoje konie wybiera
jąc się w dłuższą podlróż, bądź w spra
wach osobistych bądź w celach zarobko
wych. lub na podwody wojskowe powi
nien pamiętać o zaopatrzeniu się w nastę
pujące rzeczy: smarowidło do wozów,
uprząż dobra rzemienną i wysmarowaną
tłuszczem, zgrzebło, szczotkę, kopystkę
do oczyszczenia kopyt, sakwę na owies
i siano, liacele i podkowy zapasowe, po
stronki, młotek, albo toporek i latarkę.

CENTRALA (M P Ś ŁM E LC S ffl C T 0 (M & Z M ii
R O m iC ZO -H A N D LO M ,
w

W arszaw ie, Tam ka

TELEFONYi

Dyrektora: 273-46.

1, Atlrss dla depesz „S T 0R 0L “ .

Biuios 266-01.

O ddział sprzedaży: 273-35

RACHUNKI CZEKOW E.
N5 3005 w Banku Towarzystw Spółdzielczych W W arszawie.
N b 677 w Pocztowej Kasie Oszczędności.
Dostarcza tylko dla kółek rolniczych i Stowarz. Roln.-Handl. narzę
rolnicze, żelazo, gwoździe, nasiona, nawozy pom ocnicze arty
kuły budowlane, wyroby powroźnicze, materjnły łokciowe oraz wszystko, co
S ch o d zi w zakres gospodarstwa i potrzeb rolników.
Załatwia wszelkie zlecenia handlowo-komisowe przemysłowców i rol
ników w zakresie artykułów przemysłu i rolnictwa.
Skupia i org a nizuje handlowo wytwórczość rolników w poszczególnych
d tla ła c h produkcyi.
W spółdziała w organizowaniu stowarzyszeń handlowych wytworów
i wyszukuje dla nich rynki zbytu.
Pomaga w uruchomianiu i prowadzeniu stowarzyszeń rolniczo-han
dlowych.
d z ia ,m a s z y n y

K A H IE H K m m i
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S i lu c t o a s k ie s o

w W a r o z a w E e j uŁ P i ą f k o a 3 3 .
Egzaminy wstępne rozpoczną się od 20 Sierpnia r. b.

ZMIĘKCZA

jt!8
I USUWA

C H D L E K I N A Z A 1. M m l i i )

KAMIENIE SCHODZĄ BEZ BÓLU. —

ATAKI W ZUPEŁNOŚCI USTAJĄ. —

O K l
(początkowe). Ból w bokach i dołku podsercowym (gdzie schodzą się żebra). Poboiewa
V / U J Cl
,y
nia w wątrobie. Skłonność do obstrukcjii. Uryna ciemna i mętna lub też bezbarwna jak
woda. Język obłożony
Gorvcz i kwas
w ustach.
Odbijanie
gazami.
Wzdęcia i burczenie w kiszkach
Bóle 1 zawroty głowy.
i o \\r v r (podczas ataków). W dołku i wątrobie silny ból, który się rozchodzi
Silne podenerwowanie. v < / Cl W y
hu stronie tylnej — w pasie — krzyżu i sięga aż pod. łopatk
wzdęcia
brzucha, rozsadzanie żeber i parcie na kiszkę stolcową. Brak tchu oraz ból w plecach i klatce piersiowej (na
przestrzał). Niekiedy wymioty żółcią, dreszcze, zimne poty, żółtaczka.

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

Ssminarjum Nauezycielskie
Ż EIŚSSC 1 E
pod kierunkiem

WiMmStrumpfflfflny
Warszawa, Zielna Jfe 21.

Kurs 5-letni z przygotowawczym
Praw a rządowe
Np kurs 3 w ym a
gane ukończenie 5 kl. szkoły średniej
Na 1 pełna szkoła powszechna
Zapisy codziennie od 2 - 4 pp.
E g z a m i n y 30 s i e r p n i a o 9 r a n o .

CENA ObŁOSZbN: Za wiersz noiipareiowy luli jego n.iejsce w tekście Mk. 15.-— , zwyczajne Mk. 6.— Kolumna ogłoszeniowa za ie.uta a 4 szpalt/.
R e d a k to rz y - H e n r y k

W y rzy k o w sk i

i D r . W ło d z im ie r z

W y d a w c a i Liida,i/a Im rzystJfi) ^yiawdla^a.

ja m p o ls k i.

Druk W. Pieitam iaka Warszawa, Ordynacka 3.

Tel. 44-59.

