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W arszaw a, niedziela, dnia 15 sierpnia 1920 r.

Rok VI.

OJCZYZNA W NIEBEZPIECZEŃSTWIE!
Polacy!
Rozejm, proponowany przez Polskę
rządowi sowietów, został
odrzucony.
W niegodny sposób, używając wybiegów,
'zmieniając dowolnie depesze, nie pozwa
lając polskiej delegacji porozumiewać sie
swobodnie z rządem polskim, rząd so
wietów rokowania przewlekał, ażeby je
w końcu uniemożliwić.
Wróg' zaborczy, wróg najeźdźca,
wróg, niosący z sobą niewolę narodu, ufa,
że zdobędzie W arszaw ę, naszą stolicę i że
lvv Warszawie podyktuję Polsce pokój
zwycięski. Pragnie powtórzyć rzeź P ragi
Polacy!
Rząd Polski, Rząd Obrony Narodo
wej, Rząd demokracji polskiej. Rząd chło
pów i robotników w zyw a cały naród do
walki ,w obronie ogniska domowegA
w obronie chatv chłopskiej, w obronie
pracy i, wolności obywatelskiej, wzywra
ido walki świętej w obronie Wolności,
Niepodległości Ojczyzny! Naród zjedno
czy się ze swoim żołnierzem, wojna na
rodowa zaczyna się u progu Warszawy.
W zyw ając naród cały do Broni, Rząd
polski ogłasza całemu światu cywilizowa
nemu. że chce pokoju i zgody z sąsiada
mi, że gotów był dać wszelkie z honorem
narodu i jego zdolnością do życia nie
podległego złączone gwarancje, iż ziemi
cudzej nie pragnie, że dąży do sprawie
dliwego i trwałego pokoju!
Dzisiaj niech wie Europa, niechaj wie
świat cały, że najazd bolszewicki w od
powiedzi na to gotuje się do spełnienia
na Polsce zbrodni gwałtu, równej zbrodni
tyranów osiemnastego wieku, którzy ro
zebrali1Polskę.
Pod płaszczykiem rewolucji socjalnej
'wróg morduje socjalistów polskich, go
towych do pokoju demokratycznego, pod
maską robotniczych i komunistycznych
haseł idą generałowie carscy na Polskę,
aby ją przedewszystkiem
obrabować
i iżłupić, 'a potem rzucić na pastwę rzą
dów mniejszości znikomej, opartej o ro
syjskie bagnety. Czerwona armja chce
zrobić z Polski pustynię, podobną do RosH dzisiejszej.

Rzjid postanowił bronić Polski ido
ostatniego kawałka ziemi ojczystej.
Rozkazujemy armii naszej, rozkazu
jemy każdemu żołnierzowi, aby walczył
nieustraszenie, aby przy pomocy chłopa,
robotnika i wszystkich żywiołów patrio
tycznych. przy pomocy braci nie ustępo
wał, chyba na wyraźny rozkaz wodzą.
Stolica nasza, patrjotyczna W arsza
wa. musi dać próby męstwa i wytrzyma
łości w obec^w oga, Warszawa musi się
bronić.
Nie damy się najazdowi wroga, bro
niąc świętego prawa Narodu Polskiego do
Niepodległości, prawa, bez którego niema
cywilizacji europejskiej, niema wolności
ludzkiej.
Krew nasza, siły nasze, walka nasza
dla Ojczyzny drogiej!
Do broni. Polacy!
Warszawa, dnia 5 sierpnia 1920 r,
Rada Ministrów:
Wincenty Witos, Prezydent Mi, nistrów, Ignacy Daszyński, W ice
prezydent Ministrów, Leopold Skul

ski. Minister Sprawi Wewnętrznych'.
Eustahy lcs. Sapieha. Minister Spraw
Zagarnicznych. Gen.-Por. Józef Le
śniewski, Minister Spraw Wojsko
wych, Władysław Grabski, Minister
Skarbu. Stanisław Nowodworski. M i
nister Sprawiedliwości, Macie} Rataj;
Minister W yznań Rei. i Ośw. PuIbliczn., Juljusz Poniatowski Minister
Roln. i Dóbr Państwowych, Dr.
Inż. Wiesław Chrzanowski, Minister
Przemysłu i Handlu, Dr. Kazimierz
Bartel, Minister Kolei Żelaznych', Dr.
Stanisław Stesł-owicz, Minister Poczt
- i Telegrafów, Gabrjel Narutowicz,
Minister Robót Publicznych, Edward
Peplowski, Minister Pracy i Opieki
Społecznej, Dr. Witold Chodźko, Kie-,
równik Minister. Zdrowia Publiczne
go, Stanisław Śliwiński,
Minister
Aprowizacji. Jan Heurich. Kierownik
Ministerstwa Kultury i Sztuki. W ła 
dysław Kucharski, Minister b. Dziel
nicy Pruskiej.

Bolszewicy nie chcą pokoju.
Chcą zająć Warszawę.
Nasi delegaci pokojowi wrócili z niczem z Baranowicz, ponieważ bolszewi
cy oświadczyli, iż chcą odrazu omawiać
sprawę zawieszenia broni i sprawę w a
runków pokojowych, gdy przedtem by
ła mowa tylko o warunkach zawieszenia
broni.
Bolszewicy chcą tymi krętactwami
zyskać na czasie i zająć Warszawę,
utworzyć w Warszawie rząd bolszewic
ki i z tym rządem zawrzeć pokój.
Rząd polski mimo krętactw bolsze
wickich dążyć jednak trwale do pokoju.
Po powrocie delegatów z Baranowicz
wysłał rząd polski dn. 5 b. m. następują
cą notę:
„Do komisarza do Spraw Zagranicz
nych Cziczerina Moskwa.

Rząd Polski, przyjąwśzy do Wiafto-*
mości sprawozdanie swych delegatów,
którzy wrócili z Baranowicz, stwierdza,
że Rząd Sowietów odrzucił propozycję
zawarcia zawieszenia broni z Polską,
a nawet odmówił podania do wiadomo
ści warunków rozeiuuL Co więcej, Rząd
Polski stwierdza, że delegatów polskich
pozbawiono prawa swobodnego komu
nikowania się z Baranowicz z ich rzą
dem.
Rząd Polski przyjął do wiadomości
nową propozycję rządu sowietów w spra
wie rozpoczęcia w Mińsku w dniu 4 sier
pnia równoczesnych pertraktacji o zawie
szenie broni oraz s> warunki zawarcia
pokoju.
Ze względu na to. iż nasza delega-
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ej a była zaopatrzona w pełnomocnictwa
wyłącznie do zawarcia rozejmu, propo
zycja powyższa była niewykonalna.
Wszystkie te fakty zmuszają Rząd
Polski do stwierdzenia, iż rząd sowietów
usiłuje przedłużyć stan wojny pomiędzy
obydwoma krajami i tem samem ponosi
całkowitą odpowiedzialność za dalsze
trwanie akcji wojennej.
Rzad Polski, dążąc jednak wszelkiemi siłami do zakończenia wojny, gotów
jest przyjąć propozycję Sowietów co do
wysłania delegatów do Mlińska, w celu
równoczesnych obrad nad przedwstęp
nymi warunkami pokoju, oraz nad zawie
szeniem broni. Rząd' Polski zmuszony
jest jednak domagać się formalnej gwa
rancji, że jego delegatom daną będzie
możność swobodnego i bezpośredniego
komunikowania się z Rządem Polskim,
za pomocą
stacji
radjo-telegraficznej
w Mińsku oraz przeź kurierów, którym
poczynione będą wszelkie ułatwienia,
możliwe w dzisiejszych nieprzyjaznych
warunkach.
Riząd Polski uważa, \
\
ż wobec za
sadniczej odmowy Rządu Sowietów na
propozycję zawarcia zawieszenia broni,
zmuszony jest domagać się przynajmniej
obustronnego przerwania wojskowej ak
cji zaczepnej od chwili rozpoczęcia per
traktacji. Rząd Polski gotów jest do zawarćia pokoju na podstawie wzajemnego
uznania niewątpliwych praw narodowo
ści, oraz usiłować będzie znaleźć takie
rozwiązanie wszystkich kwestii, któreby
zagwarantowały na przyszłość
pokój
i przyjazne stosunki pomiędzy Polską
i jej wschodniemi sąsiadami.
Rząd Polski nie mógłby przyjąć dy
skusji nad1 żadnym warunkiem, któryby
był zamachem na prawa suwerenne Pol
ski przez mieszanie się w jej sprawy we
wnętrzne.
Rząd Polski oczekuje od Rady Sowie
tów oświadczenia zasad, które posłużą za
podstawę przyszłych warunków pokojo
wych,
(Podpisano)
Sapieha.
Nota powyższa była wysyłana do
bolszewików 4-krotnIe. ale lei bolszewicy
nie przyjęli. zasłaniając się tem, iż ich te
legraf bez drutu źle działa. Jest to dal
szy ciąg krętactw bolszewickich, aby zy
skać na czasie i zająć jak największy ob
szar państwa polskiego, a przedewszystkiem jego stolice Warszawę.
Ponieważ
niektóre
państwa za
chodnie posądzają Polskę, że to ona prze
dłuża wojnę, nasz rząd wysłał dn. 6 b. m.
następującą depeszę do Ligi Narodów:
Sir Erio Drummond, sekretarz gene
ralny Ligi Narodów, San Sebastian.
Ponieważ Polska jest członkiem Li
gi Narodów. Rzad polski uważa za swój
obowiązek donieść oficjalnie Lidze Na
rodów, że mimo jego deklaracji złożonych
Radzie Najwyższej dnia 6 lipca i mimo je
go wysiłków kilkakrotnie powtarzanych,
aby uzyskać zawieszenie broni i .sprawie
dliwy i trwały pokój z rosyjskim rządem
sowietów zachowanie się tego ostatniego
uczyniło niemożliwem zaprzestanie kro
ków nieprzyjacielskich.
Pod wykrętnymi pretekstami rząd
sowietów, aż dotąd odmówił wejścia w ro
kowania, co do warunków zawieszenia
broał.

Ks 33

CUD O W X

Mimo to rząd polski nie przestał i nie
przestanie czynić wszystkich możliwych
wysiłków, aby dojść do zawarcia honoro
wego pokoju, lecz zrzuca z siebie wszelkr
odpowiedzialność za dalsze trwanie woj
ny i sądzi, że odpowiedzialność ta spad.
całkowicie na rzad sowietów.
Sapieha
Minister Spraw Zagranicznych
Rzeczypospolitej Polskiej.

Prezydent Witos
do Żołnierzy.
Żołnierze!
Nadszedł czas największego dla Na
rodu i Państwa wysiłku.
Armje bolszewickie walą się na nasza
ziemię, niosąc zniszcaenie, rzeź, pożogę
i rabunek, zabierając żywność i wszystko
co się da zabrać.
Bolszewicy chcą zniszczyć nasze pań
stwo. a naród skuć w kajdany i zrobić nie
wolnikiem. Odrzucili rozejn% przewleka
ją sprawę pokoju' bo im nie o pokój cho
dzi, ale o zniszczenie naszej niepodległo
ści, największego skarbu narodu.
Żołnierze!
Na W as dziś opiera się Polska!
Ona W am powierzyła swoją obronę.
Od W as zależy, czy naród nasz be
dzie mógł żyć w swobodzie i w szczęściu,
czy też stanie się parobkiem najeźdźców.
Broniąc Polski, bronicie siebie i swo
ich rodzin.
Walcząc o utrzymanie Państwa wal
czycie o spokój i szczęście Waszych ma
tek, ojców, braci, sióstr i dzieci.
Nie myślcie, że bolszewicy są niezwyciężeni. To nieprawda! I lud rosyj
ski i żołnierze bolszewiccy maia wojny
dosyć. Jeśli ida jeszcze na Polskę, to pę
dzeni przemocą. Chodzi tylko o to. byś
cie W y walkę podjęli, a walka musi się
skończyć zwycięstwem.
Niech W as nic zniechęcają chwilowe
braki. Sami wiecie, że bolszewiccy żoł
nierze walczą bez butów, łachmanach,
bez bielizny. W am nie braknie ani amu
nicji. ani broni. Odzieży i butów Rząd
W am dostarczy.
Nie wolno być lękliwym., anr małodu
sznym!
Przekleństwo Narodu ścigać będzie
pamięć tych, co z pola walki haniebnie
uciekli przed wrogiem! Ich własne ro
dziny, cierpiąc ucisk bolszewicki przeklą ich!
Tchórze niech pamiętaja, źe opano
waniem Polski bolszewicy nie zakończą
wojny. Oni marzą o zawojowaniu świa
ta. Oni przemocą zabraliby wszystkich
zdolnych do noszenia broni i wysłali na
rzeź w dalekie kraje.
Trzeba otrząsnąć z dusz słabość!
Trzeba chcieć zwyciężyć!
Do walki więc żołnierze!
Kto z W as odznaczy się szczególnie
na polu walki dzielnością zostać może ofi
cerem.
Ojczyzna po skończonej wojnie hoj
nie was wynagrodzi.
Żołnierze, którzy dłuższy czas byli
na froncie lub dobrowolnie do służby się
zgłoski oo nastaniu ookoju. otrzymają

od Państwa ziemię przed wszystkimi iiv
lymi, bo tak wyraźnie nakazuje ustawa
i reformie rolne}.
Szczególnie zasłużeni żołnierze do*
'.taną ziemię za darmo, bo to również na
kazuje ustawa.
Gdyby który z Was zginął, rodzina
■ego otrzyma od Państwa zabezpieczenie
spokojnego bytu.
Męstwo Wasze, krew Wasza znaj
dzie nagrodę w szczęściu Waszych rodzin
i całego narodu.
Żołnierze!
Na Was patrzy i Wam. ufa cała Pol
ska patrzy świat cały. Od W as czeka ra
tunku. ocalenia od niewoli i hańby narad
i Państwo, ochrony od rzezi i grabieży
Wasze rodziny.
Do walki więc!'
Idźcie! Walczcie! Wrócicie zwy
cięzcami!
Warszawa, 20 sierpnia 1920 r.
Prezydent Ministrów
(— ) W/ncen/y Witos.
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2a wolność, za ziemię Twym potem zroszoną
Stań, kmieciu Piastowy — do bojuj
Ojczyzna do Ciebie wyciąga ramiona,
Boś synem z jej łona zrodzonym.
-Vróg straszny, krwiożerczy na życie jej godzi.
Na chwałę polskiego imienia,
i\Ta
skarby jej ducha, na bogactw jej plony
Twą pracą i męką stworzone.
\ch, co ona pocznie, ta matka zbolała.
Gdy wróg jej i Ciebie zabierze.
Znieprawi Twa, duszę, udręczą Tw6 ciało
1 jarzmo na kark Twój nałoży.
I znowu na imię Ci będzie mewolnjk,
Knut, łańcuch przyrośnic do grzbietu,
Zapomnisz swej mowy, obcą Gi się stanie
Pieśń, która Cię do snu tulono
Więc chwytaj za oręż, ramie do ramienia,
Ojczyzny Twej stań się puklerzem!
Raczej śmierć wśród boju. niż hańby te| dożyć,
By wrogi znów kraj nasz deptały.
W. Plater.

LISTY.
P O W IA T B IŁG O RA JSK I.
Najbiedniejsza gmina.
Najbiedniejszą z gmin w powiecie bil*
gorajsikim jest gmina Huta-Krzeszowska.
Aprowizować się o własnych silach nigdy
nie mogła i nie może; sprowadza zboże
z innych okolic — przeważnie z powia*
tów janowskiego i zamojskiego. Ludno
ści bezrolnej jest — do 350 rodzin. Nie
mając własnej roli, dzierżawia takowe
w folwarkach lub u drobnych rolników.
Młodzież emigruje rok-rocznie na roboty
do innych państw, najwięcej do Niemiec,
dużo też i do Ameryki. Ci emigranci do
brze się teraz maja. bo przywożą sporo
dolarów i z nędzarzów przedwojennych
stali się kapitalistaml-posiadaczami milio
nów. Jak i wszyscy inni bezrolni, rozsąd
nie rozglądają się za gruntami, bo kaidy
z nich poznał, czem iest kawał własnej zie

Nt 33
mi; daźy do tego, żeby osiąść na roli
I czekała ludziska zbawiennej parcelacji,
pragną własnej roli. „jak ryba wody“. Bo
ten tylko zrozumie ich nędze, kto sie zbli
ska jej przyjrzał. Istna męka dla rolnika
file mieć kawałka własnej ziemi, dla którejby sie z korzyścią dla siebie i innych
pracowało. W nazwanej gminie jest 3 fol
warków ordynarskich. Hucisko. Brzozo
wiec i Momoty i wszystkie trzy prowa
dzone są bardzo niedbale. Z pewnością,
produkcja tych folwarcznych gruntów,
po rozparcelowaniu pomiędzy bezrolnymi,
podniesie się o jakie cztery razy. bo chłop
bezrolny dostawszy pola, dołoży wszyst
kich sił. żeby iaknajwiększą korzyść z po
la swego wydobyć. Folwarki te powinny
być w jaknajkrótszym czasie rozparcelo
wane i w tei gminie, bo tysiące rak głod
nych ziemi, wyciągają sie po nia błagalnie.
W acław Skakai.
TRĄBKI. P O W . GOSTYŃSKI.
W dniu 11 lipca 1920 roku odbyto się

w Trąbkach zebranie organizacyjne Pol
skiego Stronnictwa Ludowego, zwołane
nrz&z 0‘h. Antoniego Kujawę w k torem
to zebraniu brało udział około trzeoh tvsierv ludzi1 i powzięto następującą rezo
lucję:
1) Naczelnik owi Państwa Józefowi
Piłsudski emu wyrażamy hołd i wdzięcz
ność za .iego niestrudzoną pracę około
budowy Państwa Polskiego i szczerą peł
ną poświęcenia opiekę około ludu pracu
jącego.
2) Żądamy od posłów
ludowych
w Selmie Ustawodawczym, przeprowa
dzemia i uchwalenia Konstytucji w iaknaikrótszym czasie na zasadach demokra
tycznych i zwołanie Sejmu wykonawcze
go. jednoizbowego', najdalej w mieciacr
październiku r. b. ponieważ leży to w in
teresie szerokich mas ludowych.
3) Żądamy ażeby artykuły pieTWs;ze'j potrzeby jako to: sól, nafta żelazo,
skóra, materiały łokciowe na odzież i in
ne były zastosowane do cen kontygentowydh artykułów rolnych.
4) Żądamy jaknajprędszego powsze
chnego, obowiązkowego i jednolitego na
uczania.
5) Domagamy się od półsłów P. S. L„
aby wywarli w pływ na Ministerstwo
Oświecenia w celu zakładania wyższych
szkół po wsiach, żeby w ten sposób w y
tworzyć inteligencję wiejska.
6) Kategorycznie domagamy się by
Rząd poczynił najłnatjeniergiczni ejsz e kro
ki, przeciw obszarnikom, którzy masowo
wyrzucają służbę folwarczną ze swych
majątków, pozbawiając ją możności pra-,
cy i utrzymania, co w chwili obecnej
uważam y za bardzo niebezpieczne dla
kraju.
7) Żądamy, ażeby grtuinlta leżące od
łogami, były oblew ane i wydzierżawia
ne małorolnym i bezrolnym,, gdyż ziemia
leży odłogiem a tud ciefpi głód.
8) Żądamy wybierania Naczelnika
Państwa (prezydenta) przez lud, o ile kto
przekroczył 21 lat życia — bez Tóżnicy
Olei ma prawo głosu.
9) Żądamy aby pokój był zawarty na
warudkadh dla Polski sprawiedliwych
i na zasadach samostanowienia o sobie
nsrod6w.
lń) Żadamy. ażeŁ»v! reforma robi*.
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z dnia 10 Iipca 1919 roku była zagwaran
towaną konstytucyjnie.
11) Chcemy Rządu Ludowego, cłiłopsko-robofcnicz.ego, gdyż ten może prędko
skończyć wojnę i usunąć wewnątrz kraiu naszego wszystkie dolegliwości, które
cienpią szerokie masy ludowe ze strony
0bz arnik ów, kapitalistów, Żydów, Niem
ców i niektórych urzędników.
12) Hańba tym posłom chłopskim
1 robotniczym, którzy trzymają się klu
bów pańsko-ksieżvch. przez co cierpią
szerokie masy ludowe.
Podpisy Prezydium : Adam Frontczak. Walenty Kroczek. Stefan Sabczyk.
W . Chmelecki. Konst. Królikowski.
SUCHEDN IÓW , ZIEMIA KIELECKA.
Komitet Obrony Pańsitwa w Suche
dniowie, wyłoniony przez Radę Gminną
i skradający się z przedstawicieli inteli
gencji, włościan oraz robotników, zami
nowanych w Związkach Zawodowych,
zwrócił się do władz gminnych i' wesipół
z niemi zwołał na 25 lipca ogólne Zebra
nie Gminne, które powzięło jednomyślnie
następującą uchw ałę:
.,0'g61ne Zebrane Gminne Giminy
Suchedniów, Ziem' Kieleckiej, omawia
iąc obecne nołożenie kraju i plan działal
ności obywatelskiej, śle pozdrowienie
bohaterskiej Anno i i jej Naczelnemu W o 
dzowi, oraz wyraża nrzelkonamie, że zgo
dna praca wszystkich czynnych sił państ
wowych i snoi!ecznych zapewni zwycię
stwo Pols.ęe“
GM. LUTOMIERSK. ZIEMIA ŁÓDZKA.
W dniu 18 i 25 '1‘pca odbyły się dwa
wiece Ludowe z udziałem nosła Stęnnia
i Delegacji Wojewódtzwa Okręgu Łódz
kiego w sr»raw'e propagandy werbunku,
nożyczki Państwowej i zasilenia fundu
szu Czerwonego Krzyża. Pr7pmawi°l
o. porucznik Kordasz, p. Redaktor Fi
dler i radny Łodzi Szymański, p. Gadki
i P. Wyszyński. Na wiecu zgromadziło
się około^ 2-ch tysięcy, wyniki były do
bre, gdyż na pożyczkę Państwowa aaorsano około 200 tysięcy Marek, za zna
czki na Czerwony Krzyż zebrano 3,050
marek j na żołnierza polskiego 201 marka.
W idać z tego, że fud nasz zrozumiał,
że tylko ipoparcie całego ogółu może
StJworzyć silną Armłę i silny Rząd
Stały Czytelnik „Gazety Ludowej**
'

M. Górski

SZPIEG O ST W O NA W SI.
Na frontach synowie i bracia nasi
zmagają się z nawała wrażą, lejąc krew
w 'obronie zagrazonejOjezyzmiy w imię
utrwalenia wolności i niezaJleżnego bytu.
Wszystko, co młode a rwące się do wol
nego życia, poszło do węiska,
A wrogowie chcą wykorzystać cięż
kie nasze położenie, słabość naszego du
cha inia wsi, chcą rozbudzić waśnie domo
we i pchnąć do walki bratobójczej jed
nych przeciwko drugim na naszej ziemi.
Chcą uśpić niebezpieczeństwo prawdzi
wego wroga, pchając do walki synów je
dnej ziemi. Nasyłają mnóstwo płatnych
Judacszów, szpiegów, burzycieli, by, od
wodzili wieś od obrony Oicz.vz.av-

Na wieś polska, zwrócone są ocz}
całego kraju; każdy zdaje sobie siprawę
że o ile wieś wytęży całą swoją, moc
w obronie Ojczyzny ipnzed najazdem w a
tah bolszewickich, to możemy być spo
kojni o byt wolnej Polski.
To też wrogowie.nasłali płatnych jiudaszów na wieś, kręcą się omii wszędzie—
na każdem kr o,lm niemal spotyka się wsi
podejrzanych osobników siejących ©trach
i zamęt, a ipiolują na chłoipa i odmawiają
od popierania wojska i pożyczki (państ
wowej,.
Udają przyjaciół cli łona, szepczą mu
słówka niby miód, obiecuirą podziały zie
mi, zrównanie i polepszemtie bytu. Chłop
wierzy nie wierzy, ale od (pobierania
własnego państwa wstrzymuje się; po
wiada : — kito wie co to jeszcze będzie —
może tu i inni będą rządzili ? Wrogowie
i szpiedzy zacierają ręoe z radości i my
ślą, może się ud;a zgubić w olną Polskę,
zaprowadzić rządy czerwonego knuta
Dlatego w ołam do W as bracia-cbłopi — miejmy się ima baczności! Brońmy
wolności matki
Polski.
Napotkanych
przyjaciół za pieniądze bolszewickie na
wsi pędźmy precz jak zarazę i oddajmy
w ręoe władz. Nie dajmy ziemi wrogom.
Poprzyjmy rząd nasz i darzmy go icałeni
naszem zaufaniem, bo na czele stoi
oh łap — Witos, który będzie dlhał o do
bro całego narodu.
Tępmy sizipiegów na wsi.
M. S.
W O BRO N IE

OJCZYZNY.

W dniu 18 b. m. odbył się w osadzie
Sobienie-Jeziiory wiec, na którym prze
mawiali, przybyły z Garwolina Inspektor
kulturalno-oświatowy p. Frelek, pisarz
gminny Józef Popiołkiewicz, miejscowy
Sędzia Pokoju Józef Milarski i nauczyciel
Roman Trzaskowski. Po szczegółówem
wyjaśnieniu przez mówców chwili, jakią
obecnie przeżywamy
i
obowiązków
względem Ojczyzny, zebrani uchwalili
następującą rezolucję:
1) Mieszkańcy gminy Sobienie-Jeziorny, zebrani na wiecu w dniu 18 b. m.,
w osadzie Sobienie-Jeziory wzywają
wszystkich byłych wojskowych tak żoł
nierzy jak i oficerów do natychmiasto
wego wstąpienia w szeregi armji czynnej.
2) W zyw ają wszystkich od lat 17 do
42. zdolnych do noszenia broni, do na
tychmiastowego wstąpienia w szeregi ar
mji czynnej — pozostałych zaś do służby
pomocniczej.
3) Ślą wyrązy uznani‘a i hołdu uko
chanemu Wodzowi i, Naczelnikowi Pań
stwa Józefowi Piłsudskiemu. Postanawia
ją oddać życie i mienie swoje w walce
o całość i niepodległość Ojczyzny.
Warunki rozej-mu. podyktowane nam.
uważamy za niemożliwe do spełnienia.
Po wiecu zebrano na armję ochotniczy
3160 rnk. 50 fen.
Prezes Gminnego Komitetu Obrony
Państwa
Józef Popiołklewic*.
W celu nabycia wyborowych D RZE
W EK O W O C O W Y C H . NASION, NA
RZĘDZI
OGRODOW YCH
radzimy
zwrócić się do najstarszych i najwięk
szych Zakładów Ogrodniczych C. U L 
RICH, istniejących od roku 1805 w W a r
szawie orzv u l Ce«lauet 11.
'/
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dzi Polsce w sprawie rozpoczęcia roko państw koajicyjnycH przygotowuje się do
wań o rozejm. Moskwa wydała polecenie udzielenia Polsce pomocy i podjęła za
Głównej kwaterze, aby pochód wojsk
rządzenia w celu przeprowadzenia rychłej
PO ŁO ŻEN IE NA FRONCIE.
został powstrzymany, aby oczekiwano
mobilizacji
dwóch dywizji.
W ojska bolszewickie dążą okrąża dalszych wskazówek po rozpoczęciu ro
„Daily
Telegraph" uważa, że niebez*
jącym ruchem do zajęcia Warszawy. Na kowań.
pieczeństwo obecne nie jest mniejsze. ani«
wschód od W arszawy zajęły już Ostro
Carscy generałowie, którym obecnie
żeli w roku 1914, i wyraża nadzieję, że
łękę i Różany. Na północ zajęły Mławę
powierzono
dowództwo
Czerwonej
Ar
koalicji uda się zażegnać to niebezpieczeń
i Ciechanów.
stwo.
mji,
oświadczyli,
że
żaden
rozkaz
nie
Położenie wojenne opisuje komunikat
zdoła
powstrzymać
ich
zwycięskiego
mar
Paryski „Matin“ pisze, iż rząd fran
naszego sztabu z dn. 9 b. m. w sposób na
szu i że wojny dopóty nie zaprzestaną,
cuski świadomy, iż pomoc dla Polski jest
stępujący:' V
związana z najżywotniejszym interesem
Oddziały jazdy nieprzyjacielskiej, po dopóki arrnje rosyjskie nie wejdą do W ar
szawy i Lwowa.
Francji, czyni w tym kierunku propozycje
suwając się szeroką ława wzdłuż granicy
Ażeby uratować swoją powagę na mocarstwom
sprzymierzonym.
Rząd
niemieckiej, zajęły Przasnysz, a mniejszezewnątrz,
rząd sowietów przystosował francuski i angielski badał sprawę w y
mi podjazdami posuwają się pod Mławę
swoje polityczne działanie do woli gene słania wojsk do Polski. Przewidywane
i Ciechanów.
Oddziały nasze, które opjjściły R óża rałów. Konflikt pomiędzy rządem a do jest. iż oddziały frfancuskie, znajdują się
obecnie w pobliżu terenu działań wojen
ny, otrzymały rozkaz ich ponownego za wództwem wojska nie może być jednak
bynajmniej
uważany
za
zażegnany.
nych, mogą otrzymać rozkaz ewentual
jęcia.
Całą
tę
wiadomość
przyjmować
nego
współdziałania w obronie Polski.
Między Narwią a Bugiem po zacię
oczywiście trzeba z jaknajwiększem za W przyszłości najbliższej zarządzone bę
tych i uporczywych walkach, przeciwnik
dą środki najszybszego przesłania do
został wyparty z okopów pod Przy ty strzeżeniem.
Polski
materiałów wojennych oraz zapa
=
Tafny
układ
niemiecko-bolszewicczem, obecnie więc odzyskana jest na
tym odcinku w całości
nasza linja kl. Londyński „Times“ dowiaduje sie ze sów gotówki.
źródła najzupełniej pewnego, iż rząd nie
obronna.
= Zagranica a wolna Polska. Ańglja
miecki zawarł z sowietami układ tajny.
Na zachód od Sokołowa w dalszym
i Francja ogromnie się zajmują walka na
ciągu zacięte walki. W lokalnych kontra Miało to mieisce kilka tygodni przed roz froncie polskim i postępem bolszewików.
poczęciem ofensywy polskiej, w przewi
takach wzięliśmy kilkudziesięciu jeńców
Angielski prezydent ministrów zakazał
dywaniu
ataku bolszewickiego na Polskę.
i kilka karabinów maszynowych.
bolszewikom pochodu w głąb Polski.
Między Drohiczynem a Kodeniem na W myśl układu tego. Rosja ma prawo ■ Na to bolszewicy odpowiedzieli Lloyd
przywłaszczyć sobie wszystkie zapasy
sze wojska pozostają w ciągłych walkach
Żorżowi, że niemożliwem jest dla nich
broni,
amunicji, aprowizacji, oraz tabor
z nieprzyjacielem, który nie bacząc na du
obecnie w strzym ać. kroki nieprzyjaciel
że straty, w dalszym ciągu tu napiera.
| kolejowy, znajdujący się w Polsce. Po skie. Beda oni po przybyciu delegacji
dokonaniu podboju Polski maia być przy
Wz/dłuż
Bugu
między Kodeniem
polskiej do Mińską pertraktowali z nią
słani
komisarze „czerwoni11, mający kon
a Włodzimierzem W ołyńskim zostały zni
nad rozejmem i pokojem. Są gotowi wy
trolować wywóz powyższych artykułów
weczone wszelkie próby nieprzyjacielskie
znaczyć granicę w sposób łagodny. Obz Polski. Po ukończeniu tego eksportu arsforsowania rzeki.
staią przy zawarciu odrębnego pokoju
mja czerwona byłaby ewakuowana z Pol
Na południu dalsze lokalne potyczki
z Polska. Dalej podaje nota sowiecka, że
między' Strypą a Seretem o ogólnie po ski. którą zajęłyby Niemcy. iaTco gwaran Kamieniew i Krasin maja całkowite pełno
myślnym dla nas charakterze.
| cie kredytów, mających bvć udzielonemi
mocnictwo podpisania pokoju z państwa
w przyszłości przez Niemcy Rosji.
mi koalicyjnemi i z Polską. Rzad rosyjski
= Bezczelność
bolszewicka.
Ga
= Otoczen/e Rosji. Donoszą z Ko nie zgodzi się na udział państw niekresozety angielskie piszą: Wobec dalszego
penhagi, że na morze Bałtyckie wypły wych w konferencji pokojowej i obstaje
pochodu wojsk czerwonych jest rzeczą
przy
ochronie
żydów i komunistów
jasną, że rząd rosyjski zwłóczy rozmyśl nęło 50 okrętów wojennych angielskich
dla blokady Rosji.
w
Polsce.
nie. aby wykorzystać czas. Dążenie bol
Delegaci sowieccy w Londynie maja
Odpowiedź ta jest naigrawaniem
szewików do przewlekania pertraktacji
być wydaleni
z Anglji. Wobec tego jak chodzą pogło
oraz ich warunki pokoju wywołały w An
ski rzad angielski wystosował notę do
glii wielkie niezadowolenie. Podobno bol
—
Pomoc dla Polski. Lloyd George
rządu sowieckiego o#charakterze ultima
szewicy żądają od Polski zupełnego roz oświadczył w angielskiej Izbie gmin, że do
brojenia i wymagają, ażeby rozbrojenie Polski wysłano ogółem 500 ciężkich ar tum. żądając do poniedziałku 9 b. m. za
przestania kroków zaczepnych przeciwko
to było wykonane pod kontrolą polskich
mat. których część znajduje się już na
froncie.
Polsce i raa w/a z ani a rokowań pokojowych.
sowietów. Jest to jawnem wtrącaniem
O
nocie tej czynniki angielskie uwia
się do wewnętrznych spraw Polski i jed
Bolszewicy powinni być przekonani,
domiły sfery polskie.
nocześnie dowodzi zamiaru zaprowadze mówi Lloyd Zorż. że nigdy nie narzucą
swoich warunków ani Polsce, ani koalicji,
nia w Polsce rządów: bolszewickich. Na
= Gubernator wojskowy m. W ar
żądanie takie ententa oczywiście, nie mo nawet gdyby się im udało obsadzić W a r
szawy.
Z powodu najazdu bolszewickie
szawę.
że sie zgodzić.
____ _
go i zagrożeniu Warszawy utworzone zo
„Daily Mail“ donosi, że Anglicy za stało gubernatorstwo wojskowe m. W ar
= Rząd1sowietów i generałowie. W e
dług wiadomości, rozszerzonych w Ber mierzają rozpocząć rokowania z Rumun ją szawy i przyległych powiatów. Guber
i Jugosławja, celem skłonienia, ich do po natorem mianowano gen. Latinika. który
linie, pomiędzy rządem moskiewskim
a generałami Armji Czerwonej wybuchł wszechnej mogilizacji ze względu na nie wydał do ludności taka odezwę:
poważny zatarg.
bezpieczeństwo bolszewickie.
Zawiadamiam ludność miasta sto
Bezpośrednio po udzieleniu odpowie- 1
„Daily Express“ pisze: Rada wojenna łecznego Warszawy, jak również powia-

CELEM O R G A N I Z O W A N I A S T 0 W A R Z 9 S Z E H M L E C Z A R S K I C H 1 J A J C Z A R S R I C H
otworzyliśmy agentury: w Sompolnie, Lipnie, w Sierpcu, Płońsku, Makowie, Kosowie, Sokołowie, Siedlcach, Łukowie,
Żelechowie, Garwolinie, Chmielniku, i w Pińczowie. Oddziały w Poznaniu, Łodzi i Lublinie oraz agentury udzie
lają pouczeń odnośnie mleczarstwa i jajczarstwa. Agentury kupują: m a s f io , S©ł», j a j a , m i ó d i sprzedają
w ir ó w k i, k o n w ie d o m le k a i p a p ie r p e r g a m in o w y .

Warszawskie Ziem. Towarzystwo Mleczarskie.
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Pożyczka Przymusowa.
•/Ministerstwo Skarbu ogłoszą, że no podstawie
ustawy uchwalonej przez Sejm dnia 16-go lipca
ń. b. upoważnionem
zostało do przeprowadzenia

wewnętrznej p©ży©3£ika p!r>2jymMS«mej
w wysokości 15 miljarddw marek w formie renty
3 procentowej, pozbawionej prawa zastawa w Polskiej
Krajowej Kasie Poyżczkowej. Pod postacią pożyczki
przymusowej rozumieć należy zaciąganie długu przez
państwo u wszystkich bezwględnie warstw narodu.
Każdy, czyj majątek wynosi 100.000 marek i każdyczyj dochód roczny przewyższa 36.000 marek t. j. po
3.000 marek miesięcznie obowiązany będzie bezwględ
nie nabyć 3 proc. przymusowa pożyczkę bezterminową,
t. j. w formie stałej bezzwrotnej renty. Jeżeli ktoś
jednocześnie posiada i majątek i trudni się pracą za
robkową, będzie pociągnięty do wykupu pożyczki we
dług obu taryf.
Jeżeli ktoś zatem posiada 100.000 w majątku za
płaci 2.000 marek pożyczki, a wymiar ten każde
10.000 wzwyż podnosi o 200 marek; od 14.000 do
16.000 o 600 marek. Hajątek 200.000 płaci 5.500 mk.,
pół miljona — 16.500; 750.000 — 28.000 mk; miljon — 44.000; 2 miljony — 168.000 i t. d. w coraz

wyższych rozmiarach, aż od 5 miljondw pobierać słę
będzie 20 proc. wartości majątku t. j. część p^tq,
a zatem cały miljon i w tym stosunku dalej...
Obliczenie pożyczki przymusowej na podstawie do
chodu rocznego (zarobku) wymagać będzie wpłaty no 4
6.000 — tysiąc, nad 100.000 — 7.200; nad 200.000 —
24.200, nad 500.000 — 115.500, nad miljon i 'wy
żej — 35 proc.
Wybitny charakter przymusowy tej pożyczki ma
na celu przyciągnięcie do odbudowy państwa, tych
wszystkich pieniędzy w prywatnych rękach się znajdu
jących, które są nieodzowne dla państwa w chwili bie
żącej i muszą być w przymusowej drodze odebrane od
tych, którzy dobrowolnie nie oddali ich państwu, tak
jak wybiera się podatek krwi w formie przymusowej
branki, jeśli ona stała się konieczną dlatego, że do**
stateczna ilość ochotnika się nie stawiła,
Dlatego też zwracamy uwagę, że jeszcze do I-go
września r. b. przyjmowane są zapisy na 5 proc. dłu
goterminową Pożyczkę Odrodzenia zw alniającą
w części lub całości od wzięcia pożyczki przymusowej.
Korzyści są zbyt widoczne, trzeba się śpieszyć v»c
własnym, dobrze zrozumianym interesie.

ii wznowi blokadę Rosji sowieckiej1 na
skutek dalszej inwazji wojsk; sowieckich
w granice etnograficzne Polski.
Kamieniew stwierdza dalej w swym
liście, że delegaci polscy zaopatrzeni byli
wyłącznie w pełnomocnictwa dla uregu
lowania spraw wojskowych, podczas gdy
rząd sowietów musi uzyskać pewne
i trwalsze gwarancje w przypuszczeniu,
że Polska cieszy się poparciem Francji
oraz gen. Wrangla. Rząd sowietów —
pisze Kamieniew — nie może dopuścić,
aby Polska wyzyskała czas trwania za
wieszenia broni dla przygotowania się do
wznowienia kroków wojennych. Do sze
regu gwarancji należałoby przedewszystkiem częściowe rozbrojenie armji polskiej
oraz ustąpienie części taboru kolejowego.
Wreszcie list Kamieniewa' ponawia zobo
wiązania poprzednie rządu sowietów co
do poszanowania niepodległości Polski
i jej prawa swobodnego samookreślenia
oraz zapewnienia jej granic rozleglejszych,
atyżeli granice zakreślone przez Radę
Najwyższą. Kamieniew twierdzi, że kon
ferencja wyłącznie z głównemi mocar
stwami koalicji nie byłaby w stanie ure
gulować sprawy pokoju w Europie, pod^ czas gdy bezoośrednie rokowania pomię
Z OSTAT. CH W ILI.
dzy Rosją i Polską wyjdą bez wątpienia
B O LSZEW ICK IE W ARUNKI PO K O JU .
na korzyść óbu narodów. Nota KamieBolszewicki komisarz w Londynie niewa proponuje wreszcie, aby konferen
Kamieniew wystosował do Llojda George cja w Londynie zajęła się wyłącznie spra
list, w którym zawiadamia go. iż zakomu w a stosunków pomiędzy Rosją a pań
nikował swemu rządowi o oświadczeniu stwami koalicji.
Lloyda Georga z dnia 4 b. m., zapowiadajacem. że Anglia stanie przy boku Polski

tów przyległych: Ostrołęckiego, Ostrow
skiego, Sokołowskiego. Węgrowskiego,
Przasnyskiego, Makowskiego. Radzymińskiego, Mińsko - Mazowieckiego, M ław 
skiego. Ciechanowskiego,
Pułtuskiego.
Warszawskiego, Rypińskiego, Sierpeckiego, Płockiego. Płońskiego, Błońskiego
i Grójeckiego iż w związku z działaniami
wojennemi celem' obrony stolicy pań
stwa . zostałem mianowany gubernatorem
wojskowym m. stołecznego Warszawy
i powyżej wymienionych powiatów.
Wszystkie władze wojskowe i cywil
ne w zakresie spraw dotyczących bezpie
czeństwa zostały mi bezwzględnie podpo
rządkowane.
W zyw am ludność podległego mi te
rytorium do zachowania bezwzględnego
spokoju jak również posłuszeństwa rozpo
rządzeniom władz w pierwszym zaś rzę
dzie obowiązku niesienia świadczeń wo
jennych, uprzedzając, iż wszelkie działa
nia, zamierzające ku wywołaniu niepoko
jów lub uchylające się od ścisłego wyko
nania rozporządzeń władz będą karane
z całą surowością prawa aż do kary
śmierci1włącznie.

Komunikat.
Na posiedzeniu wi (tok 14 lilpoai 1920 r<
uchwalił Sejm Ustawodawczy, nowele Ido
ustawy z 13 lUlfrego 1920 r. o przyznaniu
kredytu jedlnego mil jar da marek na za
gospodarowanie odłogów.
' , j , ;Jj
Nowela ta zmierza do ułatwieni a1uzy
skania pożyczek z kredytu Jednego m il
iarda marek, przeznaczonego na zagos
podarowanie oidłoigów. W tym cefei usta
wa zwalnia od wszelkich opłait stemplo
wych ipiodainiia o udzielenie pożyczki, załąldzniki tych
podań,
zaświadczenia
władz, 'zobowiązania dłużników (skryipty
dłużne), pokwitowania odbioru i ziwroltu
przyznanych ,pożyczek1.
Nadto wprowadza ułatwiieinlia na (te
rytorium b. Królestwa Kongresowego
przy wystawianiu skryptów dłużnych na
uzyskane z powyższego kredytu poży
czki przez dłużników niepiśmiennych.
Gdy bowiem według dotychczasowych
przepisów skrypt dłużny, zeziniamy przez
dłużnika niepiśmiennego, musiał być w y
stawiony w formie alkfcu notarialnego,
obecnie dłużnik niepiśmienny będzie
mógł sporządzić skrypt dłużny przetii sę
dzią pokoju tej nriejscowtości, gdzie (po
życzka ma być podniesiona lub przed sę
dzią pokoju, właściwym według położęniiai grunta, na Wtóry pożyczka mai być
udzielona.
r"
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„CHŁOPSKA NAFTA”
Spółka Akcyjna we Lwowie,
'W! dotychczasowym ruchu ludowym
sprawy gospodarczo-przemysłowe
nie
.były i nie są prawie uwzględniane. Obo
jętność w tej najdonioślejszej dziedzinie
życia społecznego i państwowego wyni
kała iz tego (biednego iprzeświadczeniai,
że między światem zamkniętym w za
grodzie włościańskiej a fabryką istnieje
wielka przepaść, próżnia, że nie ma tu
wspólnych interesów, któreby silniejszym
węzłem wiązały te dwa światy. Jestto
stanowisko i ideowo i faktycznie błę
dne.
Przedewszystkiem z rozszerza
niem wpływu mas ludowych na rząd pań
stwa, równolegle z pogłębianiem idei
Polski ludowej musi wzrastać i poczucie
.odpowiedzialności za dobro, całość, bez
pieczeństwo i rozwój własnego państwa.
Żądanie najszerszych praw — musi iść
w iparze z poczuciem obowiązku. Nietnasz zaś bezpieczeństwa i rozwoju or
ganizacji państwowej, bez inajszerszego
rozwoju przemysłu.
Sąsiadami naszy
mi od Ząchodu są Niemcy, ten naród in
żynierów, to państwo wielkoprzemysło
we. Jeżeli tm w rozwoju życia gospo
darczego i przemysłowego nie dorówna
my, marazimy na szwank całość i z tru
dem zdobytą niepodległość polityczną.
Zarówno wojna dzisiejsza jak i rozwój
dobrobytu w czasie pokoju opierają się
jafonajsłlniej na produkcji przemysłowej.
Ale ł inne względy w iążą ściśle ruch
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M o w y ze sprawą rozwoju przemysłu,
pomijając więc to, że produkcja przemy
słowa dozwala na zaspokojenie wielu po
trzeb codziennych i niezbędnych każde
go obywatela, że nierozdzielnie wiąże
się ze stanem kultury rolnej — przez do
starczanie maszyn, narzędzi, nawozów
sztucznych i t. d. należy wskazać, że do
niosła reforma rolna, bez szerokiego ro
zwoju przemysłowego miałaby znacze
nie tylko połowicznie, byłaby tworem
niekonsekwentnym i niecelowym. Idzie
tu bowiem o zniesienie gospodarstwa
karłowego, niewystarczającego do utrzy
mania rodziny, a więc o podniesienie te
go gospodarstwa drobno-rolnego i utrzy
manie go na tym wyższym poziomie.
Głów ną przyczyną zbytniego rozdrob
nienia własności i nędzy włościańskiej
przed wojną był właśnie brak wielkiego
przemysłu, któryby stale przyciągał w ię
kszą część przyrostu ludności wiejskiej.
U nas z pracy na roli żyło około 70%
ludności, a mieszkańcy miast stanowili
zaledwie 30%. gdy np. w Niemczech licz
by te były prawie odwrotne, to znaczy,
że ludność miejska stainowiła tam ok,
70%, Tam bowiem zwykle synowie za
możnych gospodarzy po otrzymaniu pe
wnego wykształcenia s-zli do miast szu
kać zajęcia w przemyśle, a jeden z nich
tylko obejmował po ojcu gospodarstwo
rolne. O ile więc i my nie podejmiemy
zadania rozwoju naszego przemysłu, to
w przyszłości nie będziemy mogli uchro
nić się od nowego rozdrobnienia własno
ści włościańskiej.
Do spełnienia tego zadania nie tylko

są powołani wielcy kapitaliści \przemysłowsy.
Przeciwne,
drobne kapitały
włościańskie, zorganizowane odpowie
dnio i pobudzone do inicjatywy mogą
odegrać bardzo wybitną, korzystną i dla
kraju i dla siebie rolę.
Obecnie właśnie mamy do zanoto
wania charakterystyczny fakt, świadczą
cy, że lud nasz dorósł do tworzenia w ła
snych
gospodarstw
przemysłowych.
Z inicjatywy mianowicie Towarzystwa
„Oaz ziemny" we Lwowie, z początkiem
bież. roku powstało włościańskie Towa
rzystwo akcyjne pod nazwą „Chłopska
nafta“, mające na celu wydobywanie tak
drogocennej ropy naftowej.
Jestto zjawisko tem donioślejsze i za
sługujące na uznanie, że do tej pory ten
wielki skarb ziemi opolskiej, wydobywa
ny pracą polskiego robotnika i polskiego
inżyniera, przynosił korzyść prawie wy
łącznie obcym kapitalistom. W przemysł
naftowy bowiem przed wojną włożo
nych było o/k. półtora miljarda koron,
a na tą sumę składał się kapitał niemieckiw ilości 30%, żydowski w ilości 25% ,
francuski w ilości 20%, angielski w ilości
15% , innych obcych narodowości w ilo
ści 5% i naiwni cc polski w ilości ró
wnież 5 % . A więc 95% kapitału i do
chodów z przemysłu naftowego wpły.
wato i wpływa do obcych kieszeni.
Dzisiaj więc, gdy zdobyliśmy już
niepodległość polityczną, musimy podjąć
walkę i na polu gospodarczem, by przy
najmniej skarby ziemi polskiej przynosi
ły korzyść nie obcym, ale ich prawynl
właścicielom. Szczególnie zaś w prze-

Powstaje placówka finansowa ludu polskiego, która ma na celu podniesienie rolnictwa, rolniczego przetnusłu i handlu ora*
przemysłu domowego. Ma ona skupiać oszczędności włościan w kraju i za morzem, by wziąć udział w budowie ekonomicznie sdnej
POLSKI LUDOWEJ. Placówką tą jest

POLSKO-AMERYKAŃSKI BAHK LODOWY
S p ó łk a A k c y jn a w K r a k o w ie
z flljami, powstać mająęemi w myśl statutu w Warszawie i innych miejscowościach Polski.

KOM ITET O R G A N IZ A C Y JN Y
rozpisuje niniejszem na podstawie zatwierdzonego statutu postanowieniem Ministrów Skarbu oraz Przemyślu i Handlu z dnia 0 kwietnia 1920 r.
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‘ na kapitał akcyjny Spółki w kwocie 20.000.000 marek polskich, składający się z 40.000 sztuk gotówką pelnowpłaconych akcji po 600 marek polskich
minalnej wartości, opiewających na okaziciela lub imiennych.

no*

W A R U N K I SUBSKJRYBCJI:
1.
2.

3.

4.
5.

Przy zgłoszeniu należy 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 odsetkami 2 proc.
Akcje wydane zostaną akcjonarjaszom w swoim czasre za zwrotem potwierdzenia kasowego na uiszczone wpłaty tudziei zawiadomienia

• przydziale akcji.

ZG ŁO SZE N IA NA A K C JĘ P R Z Y JM U JĄ .
Administracja .Gazety Ludowej*, Warszawa, Świętokrzyzka 17.
Administracja „Ludfiwca", Warszawa, Krakowskie-Przedmieście 4»
Administracja .Kuriera Lwowskieiio”, Lwów, Chorąiczyzna,
Administracja .Piasta*, Kraków, Mały Rynek 4 .
Administracja „Włościanina*, Poznań, Kwiatowa 2.
Administracja .Głosu Ludu Śląskiogu', Cieszyn ul. Niemiecka.
Polska Ludowa Spółka rzDewna, Kraków, Studencka 25
Towarrystwo Agrarno-Osadnicze, Lwów, Halicka 21.
Ludowe Towarzystwo Wzajemnych Ubezpieczeń „Wisła1, Nowy Sącz.

Wpłat na uskutecznione zgłoszenia dokonywać można we wszystkich Urzędach pocztowych w Polsce na konto o*ekowe P. K. 0.
Pelsko-Amerykanskiego Banku Ludowego S. A. w Krakowie
148550.
Wormacji pisemnych udziela Biuro Komitetu Organizacyjnego w Krakowie, Studencka 25; w Warszawie, Miodowa 18, II p* m. 5.

KOMITET ORGANIZACYJNY.
Jan Bryl, Gabryel Dubiel, Władysław Grzędzielski, Jan Jedynak, Dr. Władysław Kiernik, Józef Kowalczuk, Dr. Andrzeł Kuś. FrancUzelj
Maślanka, Stanisław Osiecki, Józei Rączkowski, Ludwik Rączkowski, Bolesław Roja, Władysław Rudkowski. Jan Szczerbiński, Henryk Wyrzykowski,!
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tnyffle naftowym musi się dążyć, by przez
Własną organizacje, urwać wreszcie łeb
pydrze wyzysku, jaki byl prowadzony
przez obcych na skórze włościańskiej.
Trzeba bowiem przypomnieć,
że
Weśle dotychczas obowiązujących prau
nafta jest własnością właściciela gruntu,
a kaaily przedsiębiorca mający zamiar
prowadzić wiercenia z naftą na cudzyrr;
gruncie musi z właścicielem zawrzeć odcowieckiią umowę. Otóż zdawałoby się
fcozor-nie, że w ten sposób są zabezpiecaa&e interesy wteścian, posiadających
tereny naftowe. Jednakże tak nie jest.
Powstała bowiem tam, na Podkarpaciu.
Jfl*$ia pas k ar zy-po śr edn ik ó w , którzy wyod chłODa-właściciela za drobna
opfetą prawo wiercenia za ropą. W łoś
cianin, (przeczuwając nieraz niesumienność przychodzących do niego po_śred.nik&w — opiera się — jak pisze inż. Szaynok — długo zawarciu przedkładanej mu
umowy. Zazwyczaj jednak i na tern w y
chodzi źle, gdyż umowę podpisze jego
sąsiad* otwór wiertniczy wykonywa się
na gruncie sąsiada, a zbyt długo ociąga
jący się właściciel iptozositaje >z niczem.
Taik więc obcy robili majątki m boga
ctwie zawartem w ziemi polskiej i na
braku organizacji gospodarczej polskich
włościan. Przeciwstawić się temu mo
żna tylko iprzez ujęcie sprawy produkcji
we własne ręce.
Pierwszym krokiem na tej drodze
jest organizacja Spółki akcyjnej „Chłop
ska nafta“, której szczerze życzymy po
wodzenia i wielkiego rozwoju.
Inż. E. Kwiatkowski.
MMwuobiM. -««U'

iiH«i«»m .’i'ir a.»ui.i»^ii»«mu.-'>»rt'itfiMt<.ii«i~ini»wii» i iU.~n.T — tmio-.

OD L U D O W E G O ZW IĄZKU KOBIET.
Gdy ojczyzna nasza jest zagrożona
największym niebezpieczeństwem— utra
ta wolności, gdy wróg następuje na zie
mie naszej Polski, kobieto wsi, Tobie nie
należy uchylać się od prac, które podję
ły siostry twoje z miast. Żołnierz wal
czący i broczący krwią ofiarną, oddają
cy życie za Polskę jest również twym
synem i bratem ty musisz przyjść mu
z tpomocą:
1) musisz ty budzić ducha patrioty
cznego, zagrzewać do wytrwania i zaełięcać by wszyscy poszli bronić ziemi
1 wolności.
2) Pomagać armji przez zakładanie
pralni, szwalni, zbieranie płótna, środ
ków Ź5"wnościowych i ofiar pieniężinych,
tam gdzie są biura werbunkowe lub
w miejscach postoi żołnierzy by żaden
z nich nie był głodny, brudny, obdarty.
3) Pomagać
przy
organizowaniu
szpitali powiatowych*
zaopatrując
je
w żywność, pościel, bieliznę.
4) Dosyłać żywność i bieliznę żołnie
rzom., będącym na froncie.
,
5) Podpisywać pożyczkę państwo
wą.
ł
6) Zastąpić w pracy tych, którzy po
szli walozyć za Ojczyznę.
7) Roztoczyć opiekę moralna i mat erjąkną nad rodziną żołnierzy.
8) Wejść w porozumienie z organi
zacjami mającemi na celm pomoc armji.
Z GM INY TUM POW IATU ŁĘCZY
CKIEGO.
Na zebraniu gmin nem w dniu 1 sier
pnia 1920 r. postanowiono zobowąizać
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wszystkich posiadaczy gruntów do na
bycia pożyczki odrodzenia przynajmniej
po 100 mk. od morga co uczyni 1.600.000
mk. Termin nabycia pożyczki w yzna
czono do 15 sierpnia r: b.. a po upływie ter.o terminu urząd gminny obeswiązany jesi
przystąpić do egzekucji. Konie dla armji
^.obowiązano się dostawić dobrowolnie
i dostawcom koni dopłacić różnicę ceny,
pomiędzy cena rządowa a rynkową. Na
ten cel również opodatkowano się od mor
ela. aby stratę ponieśli wszyscy gminiacy
równomiernie. Postanowiono również za
pobiegać uchylaniu sie od służby wojsko
wej i przeciwdziałać dezercji. Drogą do
browolnych'ofiar zebrano w gminie z górą
20,000 mk., 500 koszul i wiele różnej bie
lizny na żołnierza.
Pisarz gminy Tum Pacholczyk.
JA K C H ŁO PI ŚPIE W A JĄ W POW IECIE BRZEZIŃSKIM W GMINIE DOBRA.
Bracia czytelnicy „Gazety Ludowej*4
Co też u nas słychać zaraz W am
opowiem.
Nie jest u nas dobrze, którzyśmy z pod
Łodzi
grunt zanadto górny, mało tylko rodzi.
Wojna wszechświatowa 'srodze
dokuczyła
tu linja bojowa trzy tygodnie była.^
A w roku szesnastym grad wymłócif
zboże
ziemia wyglądała jakby na ugorze.
Niemcy okupanci na to nie zważali
co który omłócił zaraz zabierali.
Zabierali krowy, zabierali świnie,
każdy tylko wzdychał, kiedy bieda tmnie.
Co było to było, losem Bóg kierował
Niemców wypędzono, każdy się radował,
że Polska powstała Ojczyzma przemiła,
co nas jak rodzona matka wykarmiła.
To też wszyscy ludzie z tego się cieszyli,
że zbawienia Polski jeszcze w czas
dożyli.
Lecz smutno nam bardzo i wielce
niemiło.
że nie wszystko dobrze dla nas się
złożyło
Bo Gdańska polskiego Anglja nam nie
dała
gdyż potęgi handlu naszego się bała.
Śląsk Górny, prastary skarb polski
węglowy
kusi bard'zo Niemca, zań walczyć gotowy.
Cieszyn z okolicą do nas się należy
Niech na to drapieżnik Czech zbyt się
nie pierzy.
Jak będzie potrzeba zrobim koniec nowy
porządek wprowadzi nasz żołnierz
frontowy.
Co było lub będzie, na to nie zważajmy,
gdy Ojczyźnie trzeba pożyczkę
dawajmy.
Której Polska żąda Kasti Pożyczkowa,
Kto raa parę maiek, niech je tam
zachowa.

A.Gułowsld.
DO INSTRUKTORÓW KÓŁEK ROLNI
CZYCH.
Koledzy! W odezwie Zarządu Związ
ku Instruktorów wskazaliśmy W am, ja
kie stanowisko w chwili obecnei winni za
jąć instruktorzy Kółek i stworzyszeń rol
niczych.
Djw* s/wierdzamy wobec społeczeń

stwa. 8ż wszyscy zdolni do broni ws/ąpi-i
w szeregi Arrnj/ Oęiy>tnJczcI przeważnie
do pułku 201, Na dotychczasowych sta
nowiskach pozostali tylko ci. których
uznano za niezbędnych do akcji q)omocni~
jzo-agitacyjnej dla armji, na terenie Ko
jek Rolniczych i utrzymania biegu prac
Kółek. Siłą konieczności Związek Instruk
torów ogranicza swoją działalność roz
szerzając ją w ówczas, gdy członkowie je
go powrócą z szeregów do pracy społecz
nej na wsi.

Zarząd Związku Instruktorów
Rolniczych G. W . i P. S.
Zacharski.
Z G O S P O D A R S T W

A

.

SEKCJA JA JCZA RSK A .
1
W EZW A N IE DO ZBIORNI JA J.
W chwili tak ciężkiej dla Ojczyzny,
jak obecna, wszystkie placówki gospodar
cze ze zdwojoną energją powinny prowa
dzić swoja pracę uzgodniwszy ją z po
trzebami krajowemi.
W zywamy zbiornie do wzmożenia
■zbiórki jaj.
Zimna krew. spokój i równowaga du
cha, niech nam towarzyszą w pracy,
a spełnimy swój obowiązek.
Jednocześnie w zyw am y Panów do
zbiórki jaj oddawanych przez gospodynie
bezpłatnie dla szpitali wojskowych. W y 
syłając transporty do Tow. Mleczarskie
go należy w listach wyszczególnić jaka
ilość jaj została zebrana na rzecz rannych
żołnierzy
, 1
1
Jesteśmy głęboko przeświadczeni, iż
apel nasz wezmą Panowie do serca
i wspólnie z kółkami rolniczemi przepro
wadzą agitację na rze£z zbiórki1 jaj dla
szpitali wojskowych.
Jajko dla chorego żołnierza jest po
karmem pożywnym1 i pożądanymi

WYDARZENIA GOSPODARCZE
W LIPCU.

-

1) Jednym z najdonioślejszycH’ fak
tów, jakie zaszły w życiu rolniczem
w ubiegłym miesiącu jest uchwalenie
przez Sejm ustawy o wykonaniu refor
my rolnej. Na rozpoczęcie reformy rol
nej
uchwalono
Głównemu Urzędowi
Ziemskiemu pół miliarda, czyli 500 milio
nów marek. Jak tylko warunki pozwo
lą, Rząd nasz natychmiast przystąpi do
parcelacji majątków, które na ten cel zo
stały już przeznaczone. Sejm uchwalił
ustawę o szkołach rolniczych ludowych.
2) Wszystkie instytucje rolnicze, 'zda
jąc sobie sprawę z warunków, w jakich’
znajduje się nasza Ojczyzna, wezwały
swoich członków, oraz wszystkich rolni
ków w kraju, do obrony Ojczyzny, a to
przez: wstępowanie do wojska, oraz skła
danie ofiar w naturze i gotówce na rzec*
żołnierzy.
Na nas rolnikach ciąży największy
obowiązek nie zaniedbania nic takiego,
co może zaważyć na szali zwycięstwa
naszej armji. Pamiętajmy, iż wszelkie
zarządzenia władz z cala dokładnością
należy wykonywać.
/
3) W sprawie podkarmiania pszczół.
Niezwykle pomyślna wiosna w bie
żącym roku. ogromnie dodatnio wpłynę
ła na rozwój pszczół. Dzięki pogodzie
i obfitości zbiorów pnie pszczół doszły
bardzo wcześnie do siły; i wykorzystały
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>Na mocy zatem uchwalonej ustawy
dobrze zbiory miodu. To też pszczoły lokomotywki benzynowe, pompy kommaja już zapewnione zapasy na cały rok, presowe, materiały wybuchowe, lonty, w roku bieżącym, przymusowe dzierża
często z bardzo znaczna nadwyżka.^ Jed ■kable i przedmioty instalacyjne; dla prze wy stosowane beda ponownie od dnia 15
nak koniec zbiorów, tak zwanego „Głów  mysłu włóknistego: barwniki, surowce września do 31 grudnia, o ile grunty, le
nego pożytku" może nie być tak pomyśl i półfabrykaty; dla rolnictwa: superfosfa- żące odłogiem, nie zostaną do dnia 15
września przez swych posiadaczy w y
ty i nawozy sztuczne, bydło zarodowe:
ny, wobec tego Ministerjum rolnictwa
i dóbr państwowych uważa z-a swój obo rogate, trzoda i owce; skóra podeszwia- dzierżawione w drodze dobrowolnej.
7) Sprzedażą nawozów sztucznych
wiązek przestrzedz właścicieli pasiek, na, garbniki, miedź i cyna; narzędzia rol
zajmują
się Kooperatywy Rolnicze: w by
nicze
i
przetwory
chemiczne.
aby bardzo oględnie zabierali _ miód od
5) Ministerstwo Spraw Wojskowych, łej Kongresówce — Kooperacja Rolna
pszczół. Potrzebna na zime ilość zapa
i Syndykaty Rolnicze z ich filiami, oraz
sów, to też 30 do 3S funtów miodu, po wskutek starań Ministerstwa Rolnictwa
Centrala
Stowarzyszeń
Spółdzielczych
i
Dóbr
Państwowych,
poleciło
wszyst
winno zostać nienaruszone w każdym
i
jej
oddziały:
w
Małopolsce
— Zarząd
kim
intendenturom
w
kraju,
aby
nawóz
ulu.
W latacli niepomyślnych dla pszczół, ze stajni wojskowych sprzedawany był Ekonomiczny Kółek Rolniczych w Krako
lak w 1918 i 1919 r. Mlinisterjum rolni bezpośrednio rolnikom i ogrodnikom, po wie j Syndykat Rolniczy w Krakowie,
oraz Bank Rolniczy w e Lwowie i do tych
ctwa i dóbr państwowych ratowało pasie siadającym łub dzierżawiącym grunta.
instytucji
rolnicy zgłaszać winni swe za
Nabywcy
winni
posiadać
zaświadczenie
ki, udzielając cukru dla podkarmienia.
Przydział cukru dla pszczół był robiony organizacji rolniczych lub ogrodniczych, potrzebowania.
8) W roku ubiegłymi na obszarze by
z uszczerbkiem potrzeb ludności. Na wio stwierdazjące. że sa posiadaczamy roli.
łej
Kongresówki
miało swoje plantacje
Pośrednictwo
jest
wykluczone.
snę bieżącego roku, pomimo bardzo ma
Numer rozporządzenia jest następują buraków cukrowych 54 cukrownie. Cał
łych zapasów. 30 wagonów czystego
kowity obszar plantacji buraczanych, ob
cukru zostało rozdzielone dla pszczół cy: L 36123/Żywn.
6) Na mocy ustawy z dnia 18 marca sianych na wiosnę, dzielił się na 31,280
w byłej Kongresówce i Małopobce. Po
tak jednak pomyślnej wiośnie i lecie obec 1920 r., Ministerstwu rolnictwa i dóbr morgów 300-prętowych wielkorolnych;
nie pomoc państwowa jest zbyteczna, państwowych przysługiwało prawo w y 17,398 małorolnych i 1902 fabrycznych,
czyli razem 50,581 morgów. Z tego prze
użytków
i wobec braku cukru w. kraju — właścicie dzierżawiania przymusowego
siano
kategorii I 308 m„ II 396 m. Uległo
rolnych
roku
1920
jedynie
do
dnia
1
lip
le pasiek w żadnym razie na przydział
ca 1920 r. Ministerstwo rolnictwa i dóbr zupełnemu zniszczeniu: kateg. I — 710
cukru liczyć nie mogą.
Ministerjum rolnictwa i dóbr pań państwowych stwierdziwszy, że okres m., II — 538 un., III — 30 m.
9) Nowa książka. W ydział produkcji
stwowych zwraca uwagę właścicieli pa do dnia 1 lipca 1920 r. okazał się za krót
siek na konieczność zachowania dla ki, aby ustawa mogła wywrzeć wpływ zwierzęcej Sekcji Ministerstwa Rolni
wystarczający na posiadaczy gruntów, ctwa i Dóbr Państwowych zawiadamia,
pszczół niezbędnych ilości miodu.
leżących odłogiem przez pobudzenie ich że wyszła z druku praca prof. Karola R ó
4)
Międzynarodowy 'komitet pomocy
(finansowej przyznał Polsce kredyt na od bądź do samodzielnego zagospodarowy życkiego pod tytułem „Projekt państwo
budowę kraju. Rząid polski korzystać bę wania tych gruntów, bądź do wydzierża wej organizac^ hodowli bydła“, wydana
dzie z tego kredytu wyłącznie na zakup wienia ich w drodze dobrowolnej — wy nakładem Ministerstwa Rolnictwa i jest
do nabycia w księgami. Rolniczej w W a r
Surowców i materiałów dla podniesienia stąpiło do Sejmu o ustanowienie nowego
przemysłu i rolnictwa. Dla podniesienia terminu dla stosowania ustawy o dzier szawie. Nowy Świat Nr. 34. Cena 40 Mk.
I.
produkcji kopalni węgli maja być nabyte żawach przymusowych.

CENTRALA W ritiM C Z y C R S U S ASZ9SZEA
ROLNICZO-HANDLOM,

w W arszaw ie, Tam ka Na 1, Adres dla depesz „STOROL".

TELEFONYi Dyrektora* 273-46.

Biuro: 266-01.

Oddział sprzedaży! 273-38,

RACHUNKI CZEKOWE.
Jsg 3005 w Banku Towarzystw Spółdzielczych w Warszawie.
M 677 w Pocztowej Kasie Oszczędności.
Dostarcza tylko dla kółek rolniczych i Stowarz. Roln.-Handl. narzęgwoździe, nasiona, nawozy pomocnicze, artyHuły budowlane, wyroby powroźnicze, materjały łokciowe oraz wszystko, co
wchodzi w zakres gospodarstwa i potrzeb rolników.
Załatwia wszelkie zlecenia handlowo-komisowe przemysłowców i roinłkówPW zakresie artykułów przemysłu i rolnictwa.
Skupia i organizuje handlowo wytwórczość rolników w poszczególnych
działach produkcyi.
Współdziała w organizowaniu stowarzyszeń handlowych wytworów
i wyszukuje dla nich rynki zbytu.
Pomaga w uruchomianiu i prowadzeniu stowarzyszeń rolniczo-han
dlowych.

CENTRALA WSPÓŁBZIELCZYCH STOWARZYSZEŃ
ROLNICZO - HANDLOWYCH
w WARSZAWIE, ul. Tamka Jft 1.
A d r e s d l a d e p e s z : ,,S T S R O L '‘ T e le f o n y Aft 2 7 3 - 4 6 i 2 7 3 - 3 6 .

d iia ,m a s z y n y rolnicze, żelajso,

P o s i a d a tsa s k ł a d z i e s
M Ł O C A R N IE S Z E R O K O M L O T N E , S Z T Y F T O W E , M EN A ŻE, KULT Y W A T O R Y , B R O iY S P R Ę Ż Y N O W E , P Ł U G I, L E M IE S Z E , O D 
K Ł A D A C IE , P IĘ T Y , R E D U C Z K I, N O Ż E D O S IE C Z K A R N I, W AQI,
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 IĘ ŻE L A ZN Ą , jako
to : P IL N IK I, P IŁ Y , Ś W ID R Y , Z A M K I, Z G R Z E B Ł A , SZUFLF,,
W 9DŁY, S Z C Z O T K I I t. p .

S p r z e d a ż E t u r io w n a i d e t a l i c z n a *

KANOEŻÓŁCIOOECHOLCKINAZA SJiSBiMStó
Z M I Ę K C Z A

r r r~: KAMIENIE SCHODZĄ BEZ BÓLU.

I U S U W A

___- ATAKI W ZUPEŁNOŚCI USTAJĄ.

O H lS ł W V
(początkowe). Ból w bokach i dołku podsercowym (gdzie schodzą się żebra). Pobolewa
V /U Jd l W y
nia w wątrobie. Skłonność do obstrukcji!. Uryna ciemna i mętna lub też bezbarwna jak
woda. Język obłożony
Gorycz i kwas
w ustach.
Odbijanie gazami.
Wzdęcia i burczenie w kiszkach
Bóle i zawtoty głowy.
(Pot*oza8 ataków). W dołku i wątrobie silny ból, który się rozchodzi
Silne podenerwowanie. v - 7 M J a . W cy
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.

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

I

PleharniaKa
W arszaw a, O rdynacka 3
(w ejście od O k ó ln ik a )

T e l. 4 4 - 5 9 .

Przyjmują wszelkie roboty w za
kres drukarstwa wchodzące.

CENA OGŁOSZEŃ: Za wiwsz nonparelowy lub jego miejsoe w tekście Mk. 15.— , zwyczajne Mk. 6 — Kolumna ogłoszeniowa za tekstem 4 szpalt/.
Wydawcai Ludowa Towarzystwo Wydawalow.

Redaktorzy! H e n r y k W y r z y k o w s k i 6 IL>r. W ło d z im ie r z J a m p o is ld .
Druk W. Piekarniaka Warszawa, Ordynacka 3.

Tel. 44-59.

