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Warszawa, niedziela dnia 5 października 1920 r.

MINISTERSTWO SKARBU
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I E S Z C Z E N I E .
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Na podstawie Ustawy z dnia 16 Lipca 1920 r. (Dz. U. N. 61 poz. 591) oraz rozporządzę*
nia Rady Obrony Państwa ogłasza Ministerstwo Skarbu z dniem 1-ym Października 1920 roku
sprzedaż 4°|0 Państwowej Pożyczki Prerajowej na następujących warunkach:
1.

Obligacje pożyczki na okaziciela w odcinkach wyłącznie
po 1000 marek polskich sprzedawane będą po kursie
nominalnym (al pari) tylko za gotówkę.

2.

Stopa procentowa wynosi 4 od sta. Kupony, wolne od
podatków od kapitałów i rentowych, płatne są z dołu
dnia 1 października każdego roku przez wszystkie oddzia
ły Polskiej Krajowej Kasy Pożyczkowej, Pocztowej Kasy
Oszczędności, Kasy Skarbowe oraz inne instytucje, upo
ważnione przez Ministerstwo Skarbu. Kuponami pożycz,
ki można też płacić cła i podatki państwowe.

3.

W ciągu pierwszych dwudziestu lat, począwszy od 6 listo
pada

1920 r.,

w każdą sobotę wylosowywaną

4.

5.

6.

będzie

jedna wygrana w kwocie miljona marek polskich płatna bez
jakichkolwiek potrąceń przez oddziały Polskiej Krajowej
Kasy Pożyczkowej.

7.

W ciągu następnych dwudziestu lat (1940 — 1960) po
życzka będzie spłacona po kursie nominalnym przez
wylosowywanie obligacji łącznie z temi, na które padły
wygrane.
Obligacje pożyczki mają wszelkie prawa papierów pupilarnych, będą przyjmowane w pełnej wartości nominalnej,
jako wadja przy licytacjach, kaucje akcyzowe i celne,
kaucje przy zawieraniu kontraktów ze Skarbem Państwa
oraz kaucje, składane do depozytów wszelkich instytucji
rządowych w wypadkach, gdy prawo przewiduje składanie
kaucji pieniężnych.
Obligacje pożyczki będą przyjmowane na przechowanie
bez opłaty przez Polską Krajową Kasę Pożyczkową i pocz
tową Kasę Oszczędności.
Po wprowadzeniu przyszłej waluty polskiej pożyczka
przerachowywana będzie po kursie o 10°/o |wyższym od
kursu ustalonego dla wymiany znaków obiegowych.

Obligacje Pożyczki z 4 0 -ma kuponami rocznym i są do
nabycia we w szystkich kasach skarbowych^ urzędach podat
kowych, oddziałach Polskiej Krajow ej Kasy Pożyczkowejf
w kasach kolejowych i wogóle we w szystkich kasach urzędów
państwowych i sam orządow ych, w bankach i we w szystkich
upoważnionych m iejscach sprzedaży*
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GAZETA

farcie obrad Sejmu
'Prezes, rady ministrów Wiitos wygło
si? ri'a otwarcie jesiennych obrad Sejmu
następujące .przemówienie:
Wysoki sejmie! Przed dwoma mie
siącami oświadczyłem z tej trybuny imie
niem. utworzonego wówcizas rządu 'to. iż
program jego streszcza się w zadaniach:
obrony państwa, zakończenia
wojny
i przyśpieszenia pokoju.
Program ten krótki, ale brzemienny
treścią, wysuwało położenie, w jakiem
się państwo wówczas znajdowało.
NAJAZD B O LSZEW ICK I.
Armia polska pod nieustannym naporem wielokrotnie przeważających mas
bolszewickich, skrzętnie pnzez długi czas
przygotowywanych, musiała wstępować.
W róg był już na naszych rdzennych zie
miach. Płonęły już polskie wsie, rozlega
ły .się jęki polskiego ludu, któremu wróg
■niósł grabież, pożogę, tortury, morder
stwa i — co najgorsze — zatratę niepo
dległości. Nad państwem zawisło strasz
ne pytanie: „być albo nie być“. Nad ca
łą Europą zawisło widmo nowej wojny
światowej, co, niestety, ale wszędzie ro
zumiano, mimo. że wdzierający się w pol
skie ziemie wróg, idący w myśl haseł za
borczych , zaślepiony
powodzeniem,
otwarcie głosił, że po zdeptaniu niepodle
głości Polski rozpali żagiew nowej wojny
nad Renem. Z istotnej grozy peiożenia
zdawała sobie fiprawe tylko Francja.
W innych państwach Zachodu agitacja,
prowadzona przez czynniki, albo nie zna
jące '-prawy, albo narodowi nasileniu w ro 
gie, zdołała wmówić w społeczeństwo, że
polacy są imperialistami, awanturnikami,
zakłócającymi pokój Europy. Najeźdźcy
walczący w imię zaborów i ujarzmienia
wolnego narodu, imperialiści w najczyst
szym stylu dawnych carów, umieli, dzię
ki agitacji i przekupstwu, zrobić z siebie
w opinji Zachodu reprezentantów wielkiej
klei, a naszą walkę o byt, o istnienie, pn.zez
nich od samego początku zagrożone,
przedstawić jako imperializm i awanturniczość.
NASZE POŁOŻEN IE ZAGRANICZNE.
Nawet sfery demokratyczne i robot
nicze na Zachodzie dały się wziąć na lep
bolszewickiej agitacji i wystąpiły przeciw
nam, utrudniając przesyłanie amunicji
i broni dlą Polski, która w tej- chwili cr wła
sną wolność i spokój Europy ciężką pro
wadziła walkę.
Nie umiano, ozy nie chciano w pań
stwach Zachodu zrozumieć, że lin ja po
chodu wojsk bolszewickich przez Polskę
wskazywała, aż nadto wyraźnie, iż bol
szewikom chodziło o połączenie się
z Niemcami, gdzie nie brakło potężnych
czynników, gotujących wspólny cios prze
ciw Polsce.
Tak się przedstawiało nasze położe
nie zagraniczne, gdy nieprzyjaciel zbilżał
się do Warszawy, Torunia i Lwowa.
Zagranica zwątpiła Już w Polskę.
Trudno byłoby wytłumaczyć sobie fakt,
*ź doradzano i zalecano nam poniekąd
zdanie się na łaskę i niełaskę wroga, na
warunki, uchybiające wprost godności
żyiącego i niespodlonego narodu.
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W tych warunkach, gdy w kraju co
raz głębiej; rozlewały się arimje sowieckie,
a w państwach Zachodu rozwijała się co
raz 'Szerzej, wroga Polsce agitacja, stara

jąca się zwrócić całe narody przeciw nam.
rząd, powstały z woli wszystkich stron
nictw, mając za sobą zjednoczony w chwi
li niebezpieczeństwa i opuszczenia cały
naród, jął się pracy, aby ratować nie
podległość.

CUD JEDNOŚĆ?.
,Wisząca nad państwem katastrofą,
grcżąca utratą niepodległości, wzbudziła
w narodzie „cud jedności". Wszystkie
serca uderzyły jednym potężnym akor
dem: „Do broni".
Szlachetna i bohatenska, bo najgłę
biej zawsze czująca młodzież nasza ze
rwała się i poszła na ochotnika ratować
ojczyznę. (Oześć). Samorzutnie utwo
rzyły sie pokaźnie zastępy ochotników.
Inteligencja polska spełniła swój patrio
tyczny obowiązek. (Brawo).
LUD PO LSK I SPEŁN IŁ S W E
O BO W IĄ ZK I.
Apel rządu, zastosowany do ludu pol
skiego, odbił tsię potężnem echem w ma
sach włościańskich i robotniczych, które
czynem udowodniły, że nietylko praw
umieją żądać, lecz i bronić państwa, gdy
tego zajdzie potrzeba. Dokonane iz nie
słychanie dodatnim wynikiem poboru re
kruta dały możność nietylko wyrówna
nia szeregów arrnji. lecz też stworzenia
znacznych rezerw, których brak -był do
tkliwie.
Stolica pańrtwn. pełna zapału, za
chowała wobec wroga w decydującym
momencie zgodność 1 spokój, od których
w znacznej mierne zależał szczęśliwy wy
nik wielkiej' bitwy. Wysiłkiem, wspól
nym v.rzystkich warstw utworzył się
..oud nad W isłą“.
PLAN NACZELNEGO W ODZA.
Naczelne dowództwo nasze, przy
wybitnem współdziałaniu generała Weyganda, zasłużonego przedstawiciela ry
cerskiej Francji, zużytkowało w genialny
sposób entuzjazm narodu, ofiary i nie: iomną wolę obrony. W chwili, gdy wielu
zdawało się. że katastrofa była nieu
chronną, gdy wróg stał już pod marami
Warszawy, Torunia i Lwowa, ruszyły
polskie zastępy pod dowództwem: Naczel
nego Wodza do walki. Ruszyły i —
zwyciężyły.
CZEŚĆ A RM JI.
Żołnierze zmęczeni, często mało w y
ćwiczeni, cizęsto źle zaopatrzeni, choć
nieraz bez butów i odzieży, runęli na wro
ga i rozgromili jego zastępy, zmiażdżyli
jego potęgę, odrzucili go precz i urato
wali państwo. (Głos: Niech żyje armja!)
Bohaterskiej armji, dowódcom i żoł
nierzom, tym. co dla umiłowania wolno
ści życie nieśli ojczyźnie w ofierze, tym,
co szc/zerze i ofiarnie pomagali nam radą
i czynem, niech mi będzie wolno z tego
miejsca w imieniu ojczyzny złożyć głębo
ki hołd i podziękę. (Posłowie wstają.
Okrzyki: Cześć!)
Cieniom bohaterów poległych na po

w dniu 24 b. m.
bojowiskach w obronie niepodległości,
składa ojczyzna cześć i ślubuje zaszczyt
na pamięć.
RZĄD W Y T R W A Ł NA POSTERUNKU.
Nie uległ podszeptom • namowom
swoich i obcych, lecz pozostał w W ar
szawie (Brawa) w najkrytyczniejszym
nawet momencie nie opuści i stolicy. W ie
rzył niezłomnie, że naród, gdy swoje siły
rzuci na szalę.izwycięży. I nie zawiódł się.
Mając za zadanie obronę państwa
przed zagłada, rząd nie zawahał się w po
trzebie chwycić się środków wyjątko
wych. Z ażidał od społeczeństwa ofiar
daleko idących. Wobec zdrajców i złych
obywateli wystąpił z karizącą ręką. Rząd
jest przekonany, że spełnił tylko swój
obowiązek.
Uratowanie bytu państwa — to był
pierwszy
ważniejszych skutek naszej
obrony.
ZNACZENIE ZW YCIĘST W A .
Zwycięstwo nasze jednak nie tylko
uwolniło Polskę od zaborczego wroga,
lecz w znacznej mierze oazyściło także
atmosferę polityczną całej Europy. Na
strój społeczeństwa i rządów w pań
stwach zachodnich wobec Polski zaczy
na się zmieniać. Zrozumiano istotę nie
bezpieczeństwa, Jakie izalew Polski przez
bolszewików niósł całemu światu. _ Le
genda o naszej: słabości została rozwiana.
W chwili zmagań i niepewności nie
opuściły nas szlachetne Stany Zjednoczo
ne, karmiąc i lecząc strudzonego i rannego
żołnierza. Stolica Apostolska nie szczę
dziła nam moralnej otuchy, sympatię oka
zał nam naród węgierski. Dążąca stale do
pokoju potężna Anglja przekonała się, że
walcząc z bolszewikami, broniliśmy w ła
snej niepodległości, a broniąc jej, ratowa
liśmy pokój całej Europy.
To był drugi skutek naszego zwycię
stwa.
POLSKA PRAGNIE POKOJU.
Dopóki armje sowieckie zwyciężały,
rząd sowiecki uchylał sie od przystąpie
nia do układów pokojowych z nami. Zwy
cięstwo nasze przyśpieszyło układy poko
jowe bardziej, niż najsilniejsze noty dy
plomatyczne.
To był trzeci skutek naszego zwy
cięstwa.
Rząd dąży wytrwale do pokoju i zło
żył tego niezbite dowody. Jeżeli u bol
szewików istnieje taka dobra wola i chęć
zawarcia pokoju, jak u nas, to układy,
rozpoczęte w Rydze, przyniosą pokój.
Rząd i naród polski pragn/e szczerze
i uczciwie pokoju porozumienia, opartego
•na zasadzile sprawiedliwości. Stanowi
sko nasze co do podstaw pokoju było
i jest jasne, kilkakrotnie już przez rząd
określone. Od Moskwy, nie od nas zale
ży, czy w najbliższym czasie będziemy
mieć pokój, ozy nie.
To, że największe niebezpieczeństwo,
grożące państwu, zostało usunięte, nie
może uprawniać ani rządu, ani społeczeń
stwa do rozluźnienia woli i wysiłku, bo,
niestety, mimo i wbrew naszym; chęciom,
walka jeszcze trwa. a siły które się isprzż-
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sięgły przeciw państwu polskiemu, pracu
ją w dalszym ciągu.
S PR A W A ZATARGU Z LITWĄ.
Z ubolewaniem stwierdzić należy, że
mimo najszczerszego dążenia do zgodne
go współżycia z Litwa, z która-nas łączą
wiekowe tradycje, nie przyszło z rządem
litewskim
do
porozumienia. Litwini,
w chwili dla nas najkrytyczniejszej po
łączyli sie z bolszewikami, wystąpili prze
ciw nam zaczepnie i zajęli część kraju,
państwu naszemu przyznaną. Ody armia
nasza, rozbiwszy armię sowiecką, podję
ła za nimi pościg, litwini złamali neutral
ność. przepuszczając przez swoje terytor
ium żołnierzy bolszewickich, broń i amu
nicje z Prus.
(Okrzyki: Hańba im'J.
a przez zajęcie naszego terytorium wy
wołali konflikt zbrojny między Polską
a Litwą. Nie chcąc wojny, podjęliśmy
z li.twinami układy pokojowe. Litwini
jednak nietylko nie opuścili naszego tery
torium. lecz p.rzoz dalsze, mimo zaprze
czeń, współdziałanie z armią bolszewicką
utrudniają nam operacie wojenne przeciw
niej. Układy w Kalwarii nic doprowa
dziły do rezultatu. Nie rrcgąc uzyskać
porozumienia z Litwą bezpośrednio, rząd
wniósł zażalenie przed Ligę narodówPrzedstawiciel Polski w Lidze narodów
zaakceptował dobitnie nasze dążenie do
zgody. Niestety — i ta próba zawiodła.
Po wyczerpaniu
wszelkich
prób
i środków pokojowych,- rząd był zmuszo
ny zdecydować sie na przedsięwzięcie od
powiednich
kroków,
umożliwiających
swobodę działań naszej armji przeciw ar
mii bolszewickiej, która w wielkiej sile
przygotowuje się do nowego na Polskę
ataku. Zrobiliśmy wszystko, co było
w naszej mocy, aby zbrojnego starcia
z Litwą uniknąć. Jeżeli do niego przy
szło, odpowiedzialność nie może spaść
na nas.
UKRAINA A POLSKA.
W wojnie z bolszewikami, obok na
szych armii, walczyła dzielna armia ukra
ińska. Dla niej nadeszła teraz przełomo
wa chwila. Po wryzuceniu wojsk bolsze
wickich poza Zbrucz. armia ukraińska
stanęła na swojej ziemi, w swojej oj
czyźnie.
SPR A W A ŚLĄSKA CIESZYŃSKIEGO.
W międzyczasie spotkał naród polski
cios, który silnie zaważył na kształtowa
niu się naszego stosunku do republiki czesko-słowackiej. Wyrokiem rady 'ambasa
dorów, na której sąd izgodził się rząd po
przedni. porzucając myśl plebiscytu, bo
pragnął jaknajprędzej położyć kres anor
malnym stosunkom na poddanych plebi
scytowi terenach, przyznany został czechom szmat rdzennie polskiej ziemi, mają
cej bardzo znaczną większość polską.
Pnzyznano Czechom1 nawet te okręgi, do
których czesi nie powinni nigdy rościć
pretensji. Naród nasz i rząd nigdy nie
pożądał cudzych ziem, tern badrziej też
nie może zrozumieć krzywdy, jaką mu
« wyrokiem- w sprawie Śląska Cieszyń
skiego wyrządzono. W interesie obu rzą
dów i całej Europy leży zasypanie tej
przepaści. Z naszej strony jest pod tym
względem najlepsza wola.
W ALKA O ŚLĄSK GÓRNY.
Górny Ś la ^ . stanowi w dalszym cią
gu teren machinacji niemieckich, unie
możliwiających spokój i normalny rozwój
tei prastarej polskici dzielnicy. Przeoro-
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wadzenie tam1 plebiscytu w czasie m ożli
wie szybkim jest ze wszech miar wska
zane. Ale przed plebiscytem muszą być
prrzez państwa w porozumieniu z nami
ściśle ustalone warunki głosowania, unie
możliwiające nadużycia, dające natomiast
ludności gwarancie zupełnej swobody
w wyrażeniu swej woli. Ujmą byłoby dla
koalicji, gdyby niemcy mogli na Górnym
Śląsku popełniać takie nadużycia i tak
steroryzować ludność, jak to się działo
przy plebiscycie na Warmii i Mazurach.
SPR A W A GDAŃSKA,
W Paryżu decydują się teraz sprawy,
niezmiernie nas obchodzące. Są to: spra
wa konwencji między Polską a wełnom
miastem Gdańskiem, oraz sprawa osta
tecznego uregulowania naszei gr.anisy
z Prusami Wschodniemu innemi słowy
sprawa przyznania Polsce prawego brze
gu W isły z potrzebnem zabezpieczeniem
na Niżu Kwidzyńskim.
Względy gospodarcze, komunikacyj
ne i geograficzne czynią Gdańsk w całej
pełni miastem,
wszystkiemi
węzłami
zwiaranemi z Polską. Z tem łączy sie
sprawa posiadania przez Polskę całei W i
sły. która jest jakby stosem pacierzowym
państwa polskiego. (Słusznie). Wypadki
ostatnich tygodni, w chwili największego
dla naszego państwa niebezpieczeństwa,
wykazały dobitnie, jak uzasadnione były
żądania naszego narodu dla posiadania
.cale} W isły, a więc i portu Gdańskiego.
(Słusznie). Rząd nie wątpi, że w/iględy
te przeważą w czasie układów paryskich,
że ostatecznie regulacja granicy polskiej'
na Niżu Kwidzyńskim nastąpi w myśl
uzasadnionych żądań Polski i że konwen
cja, jaka być zawarta między Polską
a wolnem miastem Gdańskiem oprze się
ściśle ta wyraźnych przepisach wersal
skiego traktatu.
SYTUACJA W EW NĘTRZNA.
Przechodząc do sytuacji wewnętrz
nej, izaznaczyć mogę z dumą, że podczas
najazdu bolszewickiego naród wykrzesał
ze siebie siły, które wszystkim nakazały
ula niego szacunek.
Ludność wiejska, aczkolwiek wielkiemi nęcona obietnicami, zachowała się
wobec najeźdźców z godnością, świadczą
cą dobitnie o Wysokiem poczuciu obywatełskiem i umiłowaniem wolności. Lud
wiejski odrzucił ze wstrętem pokusy bol
szewickich agitatorów, grających na naj
niższych instynktach mas.
Nieliczne wyjątki, przez to samo. że
są wyjątkami, stwierdzają w pełni to. co
powiedziałem.
Warstwy robotnicze zachowaniem
się swojem udowodniły raz jeszcze, jak
umieją cenić wolność, jak myślą i czują po
polsku.
SKUTKI W O JN Y .
.
Najazd bolszewicki, którego szlak
znaczony był rabunkiem, mordem i gwał
tami, doprowadził ogromne połacie nasze
go kraju do zupełnej gospodarczej ruiny.
Bolszewicy zniszczyli też liczne, nieraz
be/zcenne zabytki sztuki i kultury. Nie
tylko zabrali ludności mienie, zniszczyli
sprzęty domowe, zrabowali ostatki obu
wia i odzieży, ale przez masowy rabunek
koni. uprzęży, wozów i zboża uniemożli
wili j.ęj prace na roli.
Przedstawiciele rządu izaraz po od
parciu wroga zwiedzili dotknięte najazdem
t ziemie i wydali rozporządzenia ratunkoS we. Ministerjum spraw wojskowych na

kazało armji oddać rolnikom zbędne konie
i wozy i wogóle śpieszyć rolnictwu z po
mocą. Nie jest to wystarczające, ale to
ułatwiło, już w niektórych okolicach pod
jecie najważniejszych robót w polu.
Zniszczenie
wojenne
zniweczyło
w wysokim stopniu nasze plany aprowizacyjne. Rząd, świadomy tego, że zboża
nie wystarczy, poczynił już loioki. aby
brcki uzupełnić dowozem z izagranicy.
Wprawdzie dobry urodzaj ziemniaków
ułatwi w wysokim stopniu przetrwanie,
rząd uważa jednak za swói obowiązek
wezwać wszystkich, aby środków ży
wności nie marnowano, aby oszczędza
no. co sic da. Bardzo oszczędna gospo
darka środkami żywności jest dziś naka
zana dla wszystkich.
Następnie omawiał premier fatalny
skutki wojny w dziedzinie szkolnictwa
i odbudowy kraju.
REFORM A ROLNA,
Rząd jest zdecydowany wprowadzić
w życie iaknajrychlej reformę rolnb.
Przygotowania są już poczynione niemal
wszystkie. W ten sposób stworzy si<3
nowe warsztaty pracy. Ze .względu na
interes państwa, ze względu na zobowią
zania w czasie wojny przez państwo wo
bec żołnierzy zaciągniętych, reforma rol
na musi być realizowana jaknajrychlei.
ZŁĄCZENIE DZIELNIC.
Dotychczasowe odrębności dzielnico
we. podtrzymywane przez odrębność
władzy, powinny być jaknajrychlej usu
nięte, Rząd będzie energicznie dążyć do
zupełnej unifikacji wszystkich dzielnic.
Pod względem zdrowotnym najazd
bolszewicki pogorsuył poprawiające się
już u nas stosunki. Bolszewicy rozsze
rzyli choroby weneryczne, przynieśli duc
plamisty i inne choroby zaraźliwe.
ADM INISTRACJA.

.

,

Dla przeprowadzenia wielkich1 zadań,
jakie się piętrzą przed rządem, wybija się
potnzeba sprawności aparatu administra
cyjnego. Ten aparat u nas dotąd szwan
kuje. Rząd podjął już kroki, aby urzędy
nasze były sprawniejsze.
. . ■
Zarządzono systematyczne badania
organizacji władz centralnych, celem usu
nięcia personelu zbędnego, zastąpienia
ludzi nieodpowiednich fachowcami i osią
gnięcia sprawniejszej organizacji urzę
dów.
:
-!iwl>i
Rząd musi również pociągnąć _ społe
czeństwo do dalszych świadczeń, tak
przez, pożyczkę przymusową, jak też
przez wzmożone ciężary podatkowe. Po
życzka odrodzenia przekroczyła 6 miliar
dów marek. Ponadto czyni rząd zabiegi
o uzyskanie pożyczki zagranicznej w su
mie jednego miliarda franków.
>
Ojczyzna dziś potrzebuje ugruntowa
nia w świadomości wszystkich obywateli
‘•zrozumienia, iż do zbudowania państwa
trzeba nie mniejszego zespolenia wszyst
kich sił, jak było potrzeba do uratowania
go. Rozognienie społeczne! waśni, po
tęgowanie walk partyjnych od chwili, jak
tylko wróg przestał być tak groźnym, nie
ułatwi spełnienia tak olbrzymich żądań,
jakiey nas czekają (tak jest). Rząd musi
z całą stanowczością oświadcizyć, iż w in
teresie państwa leży bezwzględne utrzy
manie pokoju wewnętrznego na czas, do
póki pokoi zewnętrzny i bezpieczeństwo
państwa nie zostanie ugruntowane. (Bra
wa i oklaski).

•
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Rysunek Ns 1.

Rysunek

Przed chatą usiadł Maciej stary,
Usiadł ,jak zwykle po robocie
I duma sobie, że w istocie
Zsyła mu Pan Bóg ciągle dary:
— Uprawne, dzięki Bogu, pole,
Zboże mu „sypie" też w stodole,
Siana dwa stogi, konie, krowy,
Cały dobytek jego zdrowy
! caią ma nad głową strzechę,
A syn się uczy na pociechę. —
Tak se duma Maciej stary '
Na przyszłość też nie traci wiary.

2.

Zona Macieja, Magda roił'
W pracy od świtu do wieczora,
Chociaż do kłólni zawdy skora,
Mężowi jadła nie skąpiła,
Gęsi uchowa, kury sadzi
I na bolączkę też poradzi.
A gdy rodzina zje wieczerzę,|
Magda zasiada i drze pierze.
Poduchy robi; do powały
Po nad łóżkami stos ich cały.
Rysunek M> 3.

Żyliby sobie talk w spokoju,
Lecz przyszła wojna gdzieś z oddal!
Bolszewik gumna, chaty pali
I postępuje w krwawym boju.
Strach śmierci niby upiór blady
Sąsiadów spgdza do gromady!
Więc rada w radę — uradzili

Aby nie tracąc ani chwili,
Zabrawszy wozy, krowy, pługi,
Przed się uciekać, hen w świat długi.
Lecz Maciej został: kto chce — zmyka
On się nie boi bolszewika,
A że miał serce mężne, szczere
Wyostrzył kosę i siekierę.
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Rysunek

Hej, biegną polskie żołnierzyki,
Jeden w drugiego wojak szczery;
Hej, suną wstęgi tyraljery
I grzmią ponure armat ryki.
Wre bitwa. Maciej z kosą w dłoni
Podstępy naszych wzrokiem goni
I stojąc z boku u wrót gumna,
Widzi: pod lasem wróg. Kolumna
Stara się naszym zajść od boku.
Nie strzymał Maciej; w szybkim kroku,
Bez tchu (w starości dech zatykał
Dopada pana porucznika.

Rokowania poko
jowe w Rydze.
D n ia 21 września rozpoczęły się ro
kowania pokojowe polsko-bolszewickie.
Pierwsze posiedzenie poświęcone powita
niu obu delegacji przez, rząd łotewski
i wzajemnemu zopoznaniu się. Przewo
dniczący obydwu delegacji, polskiej —
wiceminister iDąbski i rosyjskiej — komasarz bolszewicki Joffe wygłosili (prze
mówienia powitalne1
. ObydrwaJ zazna
czyli, iż dążą do zawarcia sprawiedliwe
go pokoju bez zwycięzców! i zwycieżorrych.
Na drugiem posiedzeniu konferencji
cji pokosowej w Rydze, Joffe, prezydent
rosyjskiej delegacji odczytał deklarację,
zawierającą następujące propozycje bol
szewickie:
..
Wszechrosyjski Centralny Komitet
Wlykonawczy, jest Kiego zdania, że pod
stawą rychłego porozumienia powinno
być samostanowienie na wszelkich terytorbach, których granice byiły kwestiono
wane podczas wojny.
1). Niepodległość
Ukrainy, Litwy
i Białorusi powinny być zcdełdarowane
uroczyście i oficjalnie przez obie strony,
oo -znaczy tak przez 'Rosję jak' i przez Pol
icę. Również i niepodległość Wschod
niej Gaficji-pcwinna byo-uznana.

5

A

Jsls 4.

Rozkaz! zwinięto tyraljerę,
Przez ciemny parów, gąszcze szczere
Maciej na wroga wojsko wiedzie,
Sam z kosą w dłoni idzie w przedzie
Dopadli. Wiara — tęgie smyki.
Jak piorun bije wraże szyki.
Oburącz Maciej ostrzem stali
Po bolszewickich czapach wali.
Uciekli, reszta poszła w łyka:
Dziś niema w Polsce bolszewika.
A wieś się trzęsie krzykiem wiary,
Niechaj nam żyje Maciej stary!

2) Jako środek do wyrażeń'a uzna
nia odnośnych narodów powinno być
uznanie istniejących ciał reprezentatyw
nych: Sejmu, parlamentu i Kongresu so
wieckiego.
W sprawie Wschodniej Galicji Rosja
godzi się na plebiscyt na podstawie nie
zasad sowieckich, lecz zwyczajnych burżuazyjnych metod demokratycznych. Je
dnakże podstawa samostanowienia w ce
lu ugody stawałaby się niemożliwą, gdy
by polska delegacja odrzuciła niepodilegający dyskusji; fakt, że tak Ukraina, jak
i Białoruś wykonały już swoje samosta
nowienie w roku iSTS.
Pragnąc uniknięcia wszelkiej zwłoki
Wszecbrosyjski Centralny Komitet Wynawczy upoważnia delegację sowiecką do
zawarcia niezwłocznego' układu, stano
wiącego podstawę do pokoju na następu
jących zasadach:
1) Rząd rosyjski zrzeka się dawniej
szych swoich żądań dotyczących tale re
dukcji, jak demobilizacji armji polskiej, ja 
ko też oddania Rosji kolei Grajewskiej.
2) Rosja gotowa jest podpisać tak1za
wieszenie broni, jak i pokój, przyznając,
że granica iplolsko-rosyjska ma być poło
żona znacznie dalej na wschód1
, aniżeli to
było postanowione przez Radę En tenty.
Odrzucenie: tej propozycji oznaczało
by, iż Polska zamierza rozpocząć kampa
nię zimową. Wkzectorosyjski Centralny

Komitet wykonawczy, podtrzymuje w i 
ność tych DTopozycji na 10 dni. Ol ile te
preliminarja nie zostaną' podpisane 5-go
października, wówczas Rząd s o f t ó w
ma prawo zmienić swoje warunki
O D P O W IE D Ź POLSKA.

Po krótkiej przerwie wtee-minister
DąbsJd oświadczył, iż delegacja połsJra
przyjmuje z zadowoleniem wiadomość
o rosyjskim zrzeczeniu się niemożliwych
do p-zyjęcia warunków mińskich. Pol
ska delegacja również pragnie jaki naj
szybszego zawarcia pokoju. Następnie
p. Dąbski odczytuje polską deklarację:
Polska niema zamiaru ugruntowania
swojej wielkości przez ucisk innych naro
dów. W yrażając swoje przekonanie, iż
tylko porozumienie z Rosją, stanowi naj
lepszą gwarancję przeciwko ponowieniu
militarnych konfliktów, Polska delegacja
proponuje następujące zasady pokoju
wstępnego:
1) Obie strony wzajemnie gwarantu
ją uznanie zupełnej suwerenności jak i ntemieszania się spraw wewnętrznych dru
giej strony.
2) Granica terytorjów od Polsłti
przez cesarstwo rosyjskie, nie tp,ójdz3e sto
sownie do pretensji historycznych, lec*
stosownie do interesów życiowych obu
stron. Sprawy narodowościowe podle
gające dyskusji na owych terytoriach, ma
ją być rozstrzygnięte na zasadach .demo-
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kra tycznych. Każde z państw ma mieć
absolutną gwarancję, przeciwko zaczepBe innej strony.
0) Traktat winien oznaczyć termin
Sdla wolnego wyboru obywatelstwa czy
ftio polskiego, czv też rosyjskiego.
4) Polska zobowiązuje się zagwa
rantować wolny rozwój języka i wyznań
mniejszości narodowościowych.
5) Obie strony wzajemnie zrzekają
się wszelkich odszkodowań wojennych.
6) Traktat winien oznaczyć ter
min (?).
7) Natychmiast po podpisaniu trakta
tu1 wstępnego winny być utworzone ko
misje mieszane w celu bezzwłocznej w y
miany internowanych osób cywilnych
i jeżeli możliwe również i jeńców wojen
nych.
8) Traktat winien określić czas dla
&mnestji Polaków w Rosji i na odwrót.
9) Obie strony rozpoczynają natych
miast pertraktacje ogólno-pokojowe.
10 Natychmiast po podpisaniu trak
tatu winny rozpocząć się pertraktacje
Wi sprawie konwencji ekonomicznej.
Oparcie kwestii obopólnej likw i
dacji na wzajemnym- uznaniu, iż dla Pol 
ski nie powstanie żadne zobowiązanie,
lub ciężar z powodu dawniejszej przyna
leżności do Rosji. Obopólne zrzeczenie
się własności państwowej na terytorium
drugiej stromy. Zwrot wszelkich .archi
w ów, bibljotek i przedmiotów sztuki w y
wiezionych z Polski od czasu jej rozbio
ru. Przyznanie dla Polski praw najwyż
szego uprzywilejowania w sprawie zwro
tu. i kompensaty za szkody, powstałe
przez rosyjską wojnę domową.
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Teraz ci patrjoci organizują wielką
letniej naszej wałki z nawalą bolszewicką.
hecę pod płaszczykiem narodowej obrony.
Dotychczasowe wypadki i wyniki tej wał
Tworzenie bowiem armji zachodniej re ki są następujące:
zerwowej (zapasowej) każdemu musi być
Na prawym skrtzydle linji bojowej
sympatyczne, 'ale ta arrnja musi być ogól- wojsko nasze sforsowało kanał Dnieprno-polska, a nie dzielnicowa, i nie na w y Bug, orai zajęło-miejscowości Kartuskęwołanie jakiegoś zamachu stanu użyta.
Berezę i Różany. Dalej na północ, od
Na wiecach robi sie nagankę na Na działy wielkopolskie zajęły Wołkowysk.
czelnika i Wodza Naczelnego Piłsudskie
W rejonie Wołkowyska, dotychczas
go, mówi się o jego „błędach11, napada się trwają uporczywe walki ze świeżo wpro
na Belweder tak, że podczas wojny
wadzonemu dywizjami nieorzyjacielskienazwać trzeba taką robotę zdradą stanu.
u-.!, wzięto 700 ieńców i 15 karabinów ma
Że mamy Polskę wolną i zjednoczoną,
szynowych.
to zasługa w wielkiej mierze Naczelnika
Jeszcze dalej na północ, w centrum
Piłsudskiego. On to, w Galicji zaczął
linji bojowej, mianowicie w rejonie Brzotworzyć i organizować Legjony przeciw
stowic Wielkiej trwają zaciekle ataki bol
Rosii, bo uważał, że dopóki carska Rosja
szewickie. Jest-to jedyny punkt linji bo
istnieje nie będzie wolnej i niepodległej
jowej. gdzie nie my, ale nas atakują bol
Polski. Wtedy to ci, którzy są dziś prze szewicy.
Do tego ataku bolszewicy
ciw Piłsudskiemu, łamali kopje za ta wła skoncentrowali b. znaczne siły i próbo
śnie carską Rosję.
wali pierwszem uderzeniem przełamać
Gdy przestała istnieć carska Rosja.
naszą linję. Nie udało się to im, a komu
Naczelnik Piłsudski nie godził się na to, nikat z dnia 26 września donosi, że po
co Niemcy-prusacy i Austrjacy chcieli zro trzydniowych zaciekłych atakach boi-,
bić z Polską i Legionami, za to powędro szewickich. wojsko nasze przeszło dó
wał do twierdzy w Magdeburgu. Później
kontrakcji, biorąc 500 jeńców i 19 karabi
gdy Piłsudski wrócił do Polski, rozbroił
nów maszynowych.
Niemców, stworzył armię, odbił ziemię
Wśród jeńców tych znajduje się
naszą z rąk wrogów.
trzech litwinćw artylerzystów. przydzie
I za to wszystko prowadzą dziś wal lonych z wojska litewskiego. Jest to no
kę przeciw Piłsudskiemu ci, co to w Pa wy dowód współdziałania boiszewicko-liryżu rej wodzili, a jednak nie jedno za tewskiego.
spali. Jak' naprzykład sprawę plebiscytu.
Zaznaczyć musimy, że Brzostowice
0 ile już koalicja nam plebiscyt narzuci są centralnym punktem linii bojowej, więc
ła to obowiązkiem naszej komisji było ba w razie powodzenia tu bolszewickiego
czyć, by natychmiast wyznaczyć termin—
front _ nasz zostałby przerwany na dwie
szybki dla Górnego Śląska, a długoletni
części, co znacznie pogorszyłoby nasza
termin dla Powiśla, W armii i Mazur.
sytuację. Dalej, że w razie tego powo
Niemcy postawili wniosek, by urodzeni na
dzenia, zagrażają bolszewicy zajęciem
terenach plebiscytowych a mieszkający
Białegostoku, który jest położony zaled
w Niemczech mlieli prawo głosowania
JM—MWlin....
wie o 60 kilometrów na zachód od Brco1 decydowania, do kogo te ziemie mają
stowicy.
należeć. Trzeba było przeciw temu wnio
Ostatni komunikat donosi : też, że
skowi głosować, choćby dla tego, że po wojska polskie zdobyły Grodno, biorąc
chodził od Niemców, którzy, wiadomo,
wielu jeńców i zdobywając dużo materia
Z GRUDZIĄDZA — PO M O RZE,
przybyli do glosowania jako obcy żywioł,
łu wojennego.
Zalew kraju naszego przez wroga, na który nam uniemożliwił zdobycie tych te
Następnie donosi komunikat o prze
kroczeniu przez nasze oddziały Niemna
chwilę wstrzymał walki partyjne i zjed renów. Podziękujmy więc tej dyplomacji
w Paryżu, że przepadliśmy na wspom i zajęciu Druskienik. Oparliśmy w taki
noczył cały naród. Już i radość wstąpiła
nianych
terenach.
Trzeba
skończyć sposób skrajny prawy flank naszego li
w serce szczerego patrjotę, że nareszcie
zawitał pokój wśród stronnictw i dzielnic, z wymówkami. Boć wolno i lżyć tewskiego odcinka o Niemen, który w tem
które zapamiętale się zwalczały, nie ba dzisiejszy rzqd, wolno błotem obrzucać
miejscu przedstawia bardzo poważną |j-.
cząc na niebezpieczeństwo jakie zagraża Naczelnika, lecz nie wolno tykać polityki, nję obronną. Z drugiej izaś strony zagratych patrjotów, wara nam powiedzieć | żamy przecięciem; toru kolejowego Grod
Ojczyźnie. 1 zdawało się, żc z najazdu
hordy bolszewickiej wyciągniemy naukę prawdę lub ich krytykować, tego oni riie no — Wilno. Więc-zachodzimy na tyły
na przyszłość, że przy wspólne} potrzebie znoszą gotowi nas okrzyczeć bolszewi bolszewickiej pozycji grodzieńskiej i utrulepiej' się poznamy, o ile nie pokochamy, kami...
9 dniarny bolszewikom z niej odwrót.
Narodzie Polski!! Nie dąj się wieść
że przynajmniej zaufamy jeden drugiemu,
, Front południowy: Komunikaty do
na pastwę mnej oczy otwarte, walcz
uszanujemy się wzajemnie. Ale gdzież
noszą,
że od Dniestru do Prypeei, t, j. na
w imię tej świętej idei, za jedną wolna,
tam!
wielka i niepodległą a zjednoczoną Pol przestrzeni 400 kim. wolsko bolszewickie
Myśmy się niczego nie nauczyli, da
jest w odwrocie.
lej trwają waśnie i kłótnie partyjne i -dziel skę. Jedni my Polacy od Warszawy,
Kiakowa, Poznania, Pomorza. Jedna ar
Pościg nasz za cofającym się szybki.
nicowe.
mia polska, jednego mamy prawowitego
Odwrót
bolszewików w niektórych pun
Przykładem nasza zachodnia część
Naczelnika przy którym wiernie stać bę- ktach jest rarawie paniczną ucieczką,
Rzeczypos, Nie d -\ć tu riam było, zda
dziem, tak nam dopomóż Bóg!!
świadczy o tem fakt wzięcia do niewoli
je się niewoli pruskiej, ucisku i mlrem-ń ■
Polak.
w okolicy Lachc-wiec, przez oddział na
przez znienawidzonych Prusaków, żi
szej jazdy, kancelarii jednego z pułków
z lubością i dziś wciąż zowiemy naszą
47-ej
sowieckiej dywizji. Posuwając się
„dzielnicę" „byłym zaborem prusk!m“. Nu
dalej
na wschód od Lachowice, oddziały
co i poco? Czy tak miło było nam pod
msze
n a ^ tkały oddziały 24-ej dywizji
prusakiem, że koniecznie trzeba tę nazwę
sr-wTckiei rozbjły je i wzięły 810,jeńców.
utrzymać? Kto się trzyma tej przeklętej
FRONT POLSKO-BOLSZEW ICKI.
Na linji Zbaraż — Łanowee oościg nasz
nazwy? Właśnie ci „nad-patrjoci“, co
.
to innym: odmawiają patriotyzmu, a sami
Front północny: Wypadki na pół był tak energiczny, że w ręce nasze wpa
się stemplują najlepszymi patriotami. In nocnej części naszego frontu polsko-bol dły 3 lokomotywy, w tem jedna pancer
na i 150 wagonów.
ni, o ile spełniają ich zachcianki, to mogą szewickiego są obecnie niezwykłej- wagi,
Na południc od Prypeei komunikat
się zwać polakami, lecz kto się im sprze Komunikaty dni ostatnich donoszą, że na
ciwi to nie tylko nie jest patrjotą, ale ten północ od Prypeei rozgorzała bitwa, któ '-■•odkreślą akcję gen. Bałachowicza. któ
nie jest nawet polakiem, tego zwa " v- ra nazywają ..poważna*1, a która w ‘sfo- ry ko'o Lubieszowa (60 kim. na północ
rzutkiem społeczeństwa
cie n:i:2e rozstrzygnąć losy prawie dwa-. ny wnehid od Kowla) rozbił 88 pułk pic-

LISTY.

iiiifiiofc! fflgroSiZGi

JV5 39

____ G A Z E T A

Z Londynu donoszą o sprzedaży wielu
klejnotów carskich, przywiezionych ipirzez
Kamieniewa.
Pieniądze uzyskane ze
sprzedaży miały być przeznaczone na
propagandę w Europie Zachodniej zw ła
szcza we Francji i w Anglii.
= Wydaleni z Londyny. Kamieniew
przybył do Moskwy. Co do stanowiska
Anglji oświadczył, że doznało ono gw ał
townej zmiany od czasu polskich zw y
cięstw. Interwencja militarna nie jest atoli
popularną w Anglji. Robotnicy żądają
Front polsko-litewski:
Komunikat
i dnia 23 i 24 b. m. doniósł, że ciągła n;i- pokoju z Rosją.
— Czśczerin gniewa się na Anglię
pastliwość oddziałów litewskich, stoją
za zerwanie rokowań. W depeszy do
cych na naszym terenie, jak również wie
Litwinowa, oświadczył Cziczerin,
że
lokrotnie stwierdzono i naruszenie neu
Lojd Dżordż nie powinien1się skarżyć na
tralności Litw y na korzyść wojsk sowiec
to, jeżeli rezwanie rokowań politycznych,
kich, zmusiły wojska nasze do kontrakcji,
w yw oła wielki ruch przeciw Anglji,
w której zajęto Kopciowo i Sejny. Dotąd
w Azji.
naliczono 1000 jeńców, w tern 3 oficerów
— Sowiety
podżegają
Włochów.
oraz 26 karabinów maszynowych, 2 baKomitet
wykonawczy
komunistyczny
terje polowe i jedną baterję ciężką.
w Moskwie wystosował do komunistów
Jeńcy ci stwierdzają, że dwie dywi
włoskich telegram, podburzający do dal
zje litwskie m iały rozkaz, zaatakowania
szych gwałtów. „Samem1zajęciem fabryk
nas z okolic Sejn dnia następnego.
i zakładów przemysłowych nie zwycięNa północ od linji Sejny — Suwałki
żyeie“ — telegrafują bolszewicy. Burżulitwinl wzmacniają swoje pozycje i ostrzeazja was wygłodzi, bo nie da. wam ryn
liwują artylerją nasze oddziały.
ków zbytu. Musicie rozszerzyć ruch, zor
W alki dotychczasowe z litwinami
ganizować powszechne powstanie, obalić
były ogółem bardzo lekkie.
burżuazję i chwycić rządy w swe ręce.
Akcję naszą na Sejny wykonała tyl
Musicie zorganizoweć dyktaturę proleko jedna brygada. Straty obopólne w ran
nych i zabitych minimalne, inie przekra tarjatu“.
— Litwa, asowiety. Z Kowna dono
czają liczby 50-ciu żołnierzy.
szą, że litewski prezydent ministrów
Komunikat
ukraiiisld: . Nsrodowe oświadczył, iż Litwa musi utrzymać do
bre stosunki z Rosją sowiecką i za wszel
wojska ukraińskie w swojej ofensywie
ką cenę starać się będzie dotrzymać wa
w Podolskiej guberni zajęły Kamieniec
Podolski. Bolszewicy wycofują się z U- runków traktatu powyższego z rządem
krainy i Naczelne dowództwo ukraińskie
sowietów. .
= Co słychać w Mińsku. W! Mińsku
dziaał już znowu na ojczystej ziemi ukra‘ ińskiej.
litewskim ogłoszono sowiecką republikę
== Wrangei już przekroczył granice białoruską. Chociaż na każdym kroki*
podkreśla sig niezależność tej nowej rg~
Ukrainy. Komunikaty urzędowe sztabu
jeneralnego arrnji jen. W rangla z dni ostat nubliki, jednakowoż w rzeczywistości
jest ona tylko częścią Bolszeiwji. Cieka
nich donoszą, że armja ta, prowadząc
we jest zastrzeżenie, że Białoruś ma pra
w dalszym ciągu ofensywę, zajęła Poro
w
o rozszerzania swych granic jedynie
hy nad Dnieprem1
, gdzie wzięto 1200 jeń
ców, oraz zdobyto 25 kulumiotów. W kie w kierunku zachodnim1.
Polacy, którzy za rządów polskich
runku na Aleksandrowsk armja gen.
sprawowali
jakieś urzędy i wyjechać stąd
Wrangla przekroczyła linję Buczacką.
nie
zdołali,
oddani
zos_tali pod sąd rewolu
—
Bolszewicy muszą mleć pokóji
cyjnego trybunału1.
przed zimą. Rosyjska prasa sowiecka
W bgóle zaś panuje tu straszny ucisk
ogłasza list Lenina, w którym w zyw a lu
i
niewypowiedziana
wprost drożyzna.
dność do walki z głodem. Zadanie apro
=
Millerand
wybrany
prezydentem.
wizacji rządów sowieckich nigdy nie by
Miller and został wybrany prezydentem
ło tak ciężkie jak obecnie. W arrnji daje
się odczuwać straszny brak wszystkiego. Francji' 695-u głosami na 895 głosujących.
= Georges Leygues (Żorż Lejg) Pre
Jest konieczne wytężenie wszystkich sił
zydentem
ministrów we Francji. Miejsce
sowieckich do walki z katastrofą głodo
Milleranda, jako prezydenta ministrów
wą. Chłopi muszą oddać swoje zapasy.
i ministra spraw zagranicznych zajął
Ludność nie otrzyma już obuwia i odzie
Georges Leygues, wybitny polityk fran
ży, tych bowiem artykułów brak nawet
cuski. Podnieść należy, że Żorż Lejg jest
dla armji.
wielkim przyjacielem1Polski.
= Jak malała cyfra bolszewików
= Intrygi pruskie. Donoszą, że rząd
w Prusach Wschodnich. W edług dat
i cyfr, jakie otrzymano z Prus Wschod niemiecki popiera przygotowania do po
nich. schroniło się tam po rozbiciu1przez nownych zaburzeń na Górnym Ślązlcu.
armję polską około 143 tysięcy bolszewi Znaczne transporty broni, skonfiskowane
ków. _ Mieli oni być przewiezieni w głąb ipirzez międzysojuszniczą policję, pocho
dzą, jak się okazało, z niemieckich skła
Niemiec przez korytarz polski.
dów państwowych.
Gdy przyszło do przewożenia ich
= Sprawa Gdańska. Gazety angiel
przez korytarz polski, transporty objęły
niecałe 12 tysięcy. W ynika stąd; że oko skie piszą, iż żądania gdańszczan, aby
ło 90 tysięcy bolszewików nie miało ża z Gdańska utworzyć państwo, fctóreby
sarno załatwiało swoje sprawy zagrani
dnych przeszkód w powrocie do armji
czne i morskie, zupełnie niezależnie od
sowieckiej.
Polski.
p i!e może; być i nie będzie uznane
= Klejnoty carskie na propagandę.

choty sowieckiej i w ziął cały bataljorr do
niewoli. Jest to już nie pierwsze zazna
czenie wyjątkowej waleczności oddzia
łów gen. Bałachowicza.
Dnia 24 września w akcji1na Zasław
wojska nasze rozbiły 24 dywizję piechoty
sowieckiej biorąc 3,000 jeńców, 35 kara
binów maszynowych, 1 batęrję oraz ta
bory długości dwóch kilometrów.
Dnia 25 września zajęliśmy Rokitno
i Szepetówkę.
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przez żadne z mocarstw en tenty, jako
sprzeczne z traktatem wersalskim.
= Międzynarodowa konferencja fi
nansowa. W Brukseli obradowała przez
kilka ostatnich dni września międzynaro
dowa konferencja finansowa, która radzi
ła nad podniesieniem wartości pieniądza
w całym świeeie. Polskę reprezentował
minister skarbu Grabski.
W CULU NABYCIA

BtlZEWEK CWOCnWYCtł, liUSiOW, HABZĘD2I (1CROOGWVC1I
radzimy zwrócić się do najstarszych i największych
Z a k ta d S w

O g r o d n ic r y e b

C . U L R IC H ,

Istniejących od reku 1805
w
BBW—

W a r s z a w 2o

p rzy ul.

mmmmm ll«intg»8Karr.Łnw>raiCTMBaa.'»-- i

•i

C e g la n e ]

11.

miryw-fi-iiw-JTCTBaBreiłuanntWMB

W ZN O W IEN IE OBRA D SEJM O W YCH.
Po dwumiesięcznej przerwie zebra*
się dnia 24 września Sejm, dla pracy dal
szej nad konstytucją. Po przemówieniu
Marszalka i po odesłaniu do odpowiednich
komisji interpelacji, wniosków i rozpo
rządzeń Rady Obrony Państwa, izba wy
słuchała w skupeniu mowy prezydenta
Ministrów Witosa, który w jędrnych i mo
cnych słowach skreślił przebieg prac rzą
du od czasu objęcia prezydentury. Na
wniosek Marszalka dyskusją nad-tą mową
została odroczona, a izba przeszła do
szczegółowego omawiania projektu kon
stytucji. Do treści tych omawiań, powró
cimy jeszcze w najbliższym numerze; —
na drugiej stronie w dzisiejszym numerze
podajemy, mowę Prezydenta .Witosa
w całości
PREM JER W IT O S W GALICJI.
Prezes ministrów Witos udał się
w ostatnim tygodniu do Lwowa, a stąd
w dalszą podróż dla zwiedzenia szeregu
miejscowości we Wisehodniej Malopolsce.
Z dworca we Lwowie udał się Pre
zydent ministrów do kościoła św. Elżbie
ty, gdzie wysłuchał uroczystej mszy.
Przed kościołem zgromadziły się tłumy
publiczności i serdecznie witały p rem je
ra. Z kościoła udał się Prezes ministrów
na dworzec, i odjechał z delegatem Ga
łeckim do Brodów,. Złoczewa, Tarnopola
i t. d.
" v '
ZERW ANIE R O K O W A Ń Z LITWINAMI.
Wliadomo, że Litwini napadli zniena
cka nasze wojska i zajęli szereg miast
i wsi polskich. Polska mogła odrazu od
powiedzieć zbrojnie i zgnieść Litwinów,
którzy wojska mają bardzo mało, ale nie;
chciała nowego rozlewu krw i iusiłowała
załatwić zatarg ipiolubownie.
Rozpoczęły się też w Kalwarji roko
wania polsko-litewskie. Polska żądała,
aby Litwini cofnęli swe wojska z granic
Polski (poza linję graniczna Polski, ozna
czoną w Paryżu dnia 8 grudnia 1919 r.)
oraz aby Litwini zachowali neutralność
w wojnie polsko-bolszewickiej.
_/
Litwini odrzucili te umiarkowane
i sprawiedliwe żądania nasze, przez co
rokowania w Kalwarji zostały zerwane
a nasze wojska uderzyły na Litwinów
i zajęły Sejmr.
J
Dodać trzeba, że Litwini' przez cały
czas wojny polsko-bolszewickiej poma
gali bolszewikom i działali ma naszą nie
korzyść. .
r . / . . v .. *
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stwa Czerwonego Krzyża, , p. Edwardem
skiego Towarzystwa Czerwonego Krzy
ża w Sowdepji, Brodowskimi-Bartmanem,
przystępuje naczelne dowództwo do jej
wykonania.
,
Uprasza się przeto osoby, zaintere
sowane losami krewnych lub znajomych,
znajdujących się w rejach bolszewickich,
o składanie danych, odnoszących się do
nich, w komisji wymiany jeńców Pol
skiego Towarzystwa Czerwonego K rzy
ża w kancelarii Edwarda Zalewskiego (ul.
Mazowiecka 9).

I

Ąfe 39
lub ścisłego aresztu od dni 14 do lat trzech
i grzywnie od 1,000 do 10,000 mk., lub
jednej z tych kar.

[WARSZAWA, 20 września. W róg—
Art. 2. Rozporządzenie
niniejsze
Który najechał ziemię polska pobity w y
wchodzi w życie z dniemi ogłoszenia
cofuje się w popłochu. Dokona} tego
w „Dzienniku Ustaw“.
w pierwszym rzędzie patriotyczny za
Wykonanie niniejszego rozporządze
pał — ofiarne poświęcenie i bohaterski
nia
należy do ministra sprawiedliwości,
wysiłek żołnierza polskiego. Dumny jest
a w b. dzielnicy pruskiej do ministra tej
z osiągniętego wyniku każdy ' żołnierz,
dzielnicy w porozumieniu z ministrem
który obowiązek względem Ojctzyzny
sprawiedliwości.
.
i wolności spełnił, a ten co z własnej w i
Przewodniczący Rady obrony,
ny poza szeregiem pozostał ponosi naj
. , , państwa:]
cięższą karę moralną wstydu. W tej pod
w z. (—) W ITOS.
niosłej chwili nie chcąc ścigać surowemi
karami tych. którzy pod wpływem prze
. Prezes ministrów:
mijającego upadku ducha, uchylili się od
w. z. (—) DASZYŃSKI.
wspólnego dzieła ze swoimi zwycięskimi
towarzyszami broni, oraz aby dać im m o
. Ogłoszono
rozporządzenie
Rady
żność okupienia popełnionych błędów dal
obrony państwa iz d. 17 września 1920 ro
szą pracą żołnierską zarządzam::
K e lw in a
^© S ro a.
ku w przedmiocie kar za obrazę naczel
Osoby wojskowe, które w chwili
nika państwa.
ogłoszenia niniejszego dekretu pozostają
Prezes głównego urzędu ziemskiego,
poza szeregami' wskutek samowolnego
Art. 1. W inny obrazy naczelnika pań P- T. Wilkcński, po dwutygodniowej po
ich opuszczenia, lub wskutek samowolne stwa przez uwłaczające czci mowy, dróży do Wielkopolski i Małopolski po
go powstrzymania się od powrotu do sze okrzyki, groźby lub .zachowanie się wrócił do Warszawy. W yjazd p. preze
regów nie będą podlegali ściganiu według w urzędach, w miejscach lub na (zebra sa związany był z sprawą organizacji
przepisu o sądach doraźnych, o ile naj niach publicznych, bądź przez uwłaczają okręgowych urzędów ziemskich, oraz
później, do 4.X b. r. zgłosizą się do służby
ce czci pisma, druki, afisze, obrazy, rysun powołania komisji ziemskich, okręgo
wojskowej w najbliższe} władzy wojsk, ki. wizerunki lub utwory, puszczane
wych, powiatowych i gminnych.
lub cyw., lub władzy bezpieczeństwa pu w obieg, rozpowszechniane lub wysta
Wkrótce wszystkie urzędy i komisje
blicznego.
wiane na widok publiczny, ulegnie za w y ziemskie w państwie będą czynne i izajmą
iWi wypadkach skazania tych osób stępek:
się pracami dotyczącemi realizowania re
w drodze postępowania zwykłego mini
w b. zaborze rosyjskim i pruskim ka formy rolnej.
ster. spr. wojsk, oraz właściwi dowódcy
rze aresztu, albo więzienia do lat trzech
W pierwszej połowie października
czynić będą stosownie do ujawnionych i grzywny do 1 0 ,0 0 0 marek, lub jednej
p.
prezes
uda się w towarzystwie p. pre
okoliczności sprawy użytek iz przysługu z tych kar;
zydenta
urzędu
osadniczego w Poznaniu
jącego prawa zawieszenia kary aż do
w b. zaborze austriackim! — aresztu na objazd Po morę a.
ukończenia działań wojennych.
W
wypadkach, zasługujących
na O O O O O 0 O O
szczególniejsze uznanie, będzie stosowa
ne prawo łaski.
„W Pańslwuwem Seminar...Dezerterzy ujęci po; upływie wyzna jum Nauczycielskiem Męczonego terminu ścigani będą wedle po skiero im. S t . K o n a r s 
stępowania doraźnego z całą surowością k i e g o w Warszawie (ul.
Klonowa 16, gmach T-wa
w W a r s z a w i e , T a m k a JV« i , M res jjja d8p0sz MST0R0L“.
■prawa.
Szkoły Ziemi Mazowiec
kiej)
egzaminy
wstępne
Warszawa, 20 września 1920 r.
TELEFONY: Dyrektora: 273-46. Biuro:. 266-01. O ddział sprzedaży: 273-33.
i poprawkowe rozpoczną
Naczelnik państwa i Nacz. W ódz
RACHUNKI CZEKOWE:
się w cl. 27 b. m. o g. 4 pp.
PIŁSUDSKI. Początek roku szkolnego
w Banku Towarzystw Spółdzielczych w Warszawie.
d. 1 października. Narazie
JNe 677 w Pocztowej Kasie Oszczędności.
Minister spraw wojsk.
uruchomione będą kursy
Dostarcza tylko dla kolek rolniczych i Stowarz. Roln.-Handl narzę
SOSNKOW SKI. I i II, następne zaś po

fi oiMie

wmMrn Państw.

C1HTGALA MDZIELCZ9CHSTOOMKISZEfi
M LfllCZM A N D U M

WYMIANA' JE Ń C Ó W .

zwolnieniu uczniów Se
minarium z wojska. Kan
dydaci nowi oraz dawni
uczniowie winni zgłaszać
się do Kancelarji Seminarjiim (Klonowa 16) w
godz. od 4 do 6 pp. w ce
lu wznowienia zapisu. In 
ternat będzie czynny".

W ydział prasowy ministerjum spraw
wojskowych komunikuj e:
Po otrzymaniu tekstu umowy w
sprawie wymiany jeńców, zawartej dnia
6-go września r. b. w Berlinie, pomiędtzy
przedstawicielem! polskiego
Towarzy- o o o o o o o o

dzia,maszyny rolnicze, żelazo, gwoźdzlp, nasiona, nawozy pom ocnicze arty
kuły budowlane, wyroby powrożnicze, materjały łokciowe oraz wszystko co
wchodzi w zakres gospodarstwa i potrzeb rolników.
Załatwia wszelkie zlecenia handlowo-komisowe przemysłowców i rolmkow w zakresie artykułów przemysłu i rolnictwa.
d ziaia ch UprodukcyiniZUiehandlOW° WytWdrCZ° Ś^ rolnik<5w w poszczególnych
W spółdziała w organizowaniu
i wyszukuje dla nich rynki zbytu.
d lo w y c h ° m a g a

ZSSfB I Ę K G Z A

K EM IE ZOUHOE CH0Ł6RINAZA
KAMIENIE SCHODZĄ BEZ BÓLU.

W
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stowarzyszeń

W u r u c h o m ia n iu * P o w a d z e n i u

I USUWA

H.lljewsl

ATAKI W ZUPEŁNOŚCI USTAJĄ.

(początkowe). Ból w bokach i dołku podsercowym (gdzie schodzą się żebra). Pobolewa
^
H I
J
w wątrobie. Skłonność do obstrukcjii. Uryna ciemna i mętna lub też bezbarwna jak
woda. Język obłożony
Gorycz i kwas
w ustach.
Odbijanie gazami.
Wzdęcia i burczenie w kiszkach
Bóle 1 zawroty głowy.
ęs X%T\r (podczas ataków). W dołku i wątrobie silny ból, który się rozchodzi
S iln e podenerwowanie.
W J Ci W j
ku stronie tylnej — w pasie — krzyżu i sięga aż pod lopatld, w zd ęc ia
b rz u c h a , rozsadzanie żeber i parcie na kiszkę stolcową. Brak tchu oraz ból w pźecach i klatce piersiowel (na
przestrzał). Niekiedy wymioty żółcią, dreszcze, zimne poty, żółtaczka.

Bliższych Informacji udziela: Aptekarz-fizjolog H . N IE M O JE W S K I, Now y Świat 16, ni. 27.

handlowych

wytworów

s to w a r z y s z » d ro ln iczo - h an -

O F IA R Y .
Do Redakcji „Gazety Ludowej*
wpłynęły następujące ofiary:
Od p. Jana Szafrańca z powiatu
Gostyńskiego
gminy Szczawin do
rozporządzenia
Naczelnika Państwa
Józefa Piłsudzklego Mk. 3155—50 fen.
Od p. Antoniego Kujawy pow.
Gostyński w. Szczawin na Skarb Na
rodowy Mk. 1 - srebrem i 10 hal.
Od p. Przybyłowicza pow. Gos
tynskiego w. Szczawin Rb. 1 srebrem,

_ _ _ _ _ _ C E M OGŁOSZEŃ: Za wiersz nonpó.elowy lub jego miejsce w tekście Mk. 15— , zwyczajne Mk. 6,— Kolumna ogłoszeniowa za tekslan 4 szpalt/.
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