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Przerwanie
rokowań pokojowych
w Ry-dze, o którenj nam; depesze doniosły,
zostało już zażegnane. Sam Joffe zapro
ponował podjęcie ponowne prac nad za
warciem ostatecznego pokoju.
Jeżeli zważymy jednak wszystkie
okoliczności, w jakich odbywają się obec
ne obrady pokojowe w Rydze, to dojdzie
my do przekonania, że w ich dalszą trwa
łość wierzyć nie bardzo można.
Odyśmy sześć tygodni temu zawie
rali pokój wstępny i zawieszenie broni,
bolszewicy byli rozbici na polskim fron
cie, stracili' mnóstwo armat i rynsztunku
wojennego, a olbrzymie masy jeńców
bolszewickich pojmali Polacy do niewoli.
Oprócz tego naciskał bolszewików od
południa Wrangęl, a od południowowschodu ukraiński Petlura. W całej Ro
sji wtedy zrywały się bunty i powstania
przeciwko czerwonym władcom i zda
wało się, że lada chwila panowanie ich
Rosji się skończy. Pod wpływem' ta
kich to wieści z Rosji podpisywał w Ry
dze przedstawiciel bolszewików, Joffe,
wstępny pokój i zawieszenie broni. Był
on wtedy i ustępliwy i pokorny.
Dziś położenie o tyle się zmieniło, że
wojska
przeciwbolszewickie generałaWrangla zostały na głowę pobite przez
bolszewików, a to dzięki temu; że ci
ostatni przewieźli dużą ilość swoich puł
ków z frontu polskiego na front południo
wy już po zawieszeniu broni. Powstanie
w Petersburgu i całej prawie Rosji utop/li
bolszewicy w morzu krwi, przez rozstrze
liwania już nie dziesiątków, ale ty
sięcy ludzi. W ostatnich dniach napiera
ją bolszewicy silnie na wojska jgen.’ Bałachowicza i wojska Petlury, które znaj
dują się w odwrocie ku granicy polskiej.
Teraz, zjechawszy powjórnie do Rygi,
zaczęła grać bolszewicka delegacja inną
rolę i inną przybierać postawę.
Shardział Joffe i poczyna .stwarzać
coraz nowe trudności, coraz nowe prze
szkody, by utrudnić i odwlec ostateczne
zawarcie pokoju z Polską.
Cel takiego postępowania jest jasny.
Z jednej strony ciągła groźba wojny, cią
głe niebezpieczeństwo, jakie odczuwać
będzie Polska na wschodzie, ujemnie
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wpłynie na życie gospodarcze w Polsce,
a to wskutek tego, że i przemysłowcy
wielcy i kupcy i rolnicy będą wstrzymy
wali się od wkładów w przemysł, handel
i rolnictwo ze względu na niepewne cza
sy. Pozatem niebezpieczeństwo wojny
ciągle wiszące nad Polską wpływać bę
dzie i na niski kurs naszej marki zagra
nicą.
To jedno. Z drugiej strony groźby
bolszewickie mają na celu zastraszenie
naszej delegacji w Rydze. Jedno zawa
hanie się, jedno ustępstwo ze strony na
szej delegacji dałoby bolszewikom' -do
zrozumienia, że Polska się boi wojny
(Z niimi, a temsamem, że nie Polska im, ale
oni Polsce dyktować będą warunki i żą
dania.
Ale tutaj się srodze zawiedli. Delega
ci nasi stanęfi twardo przy poprzednio
podpisanych warunkach wstępnego poko
ju i o ustępstwach nie dają sobie wspo
minać. Ostatnie zresztą chwilowe ze
rwanie rokowań, spowodowane przez
Joffego, dla chłopskiego rozumu wydaje
się niby targowanie się z żydkiem, co to
dziesięć razy odchodzi i dziesięć razy
wraca, by dalej dobijać kupna. Czysto
żydowski sposób rokowań, przez bolsze
wików stosowany, delegacji naszej w po
le pewno nie wywiedzie.
Je$t jeszcze i trzecia przyczyna har
dej postawy bolszewickiej delegacji. Zwy
cięstwa nad przęciwrewolucyjnemi woj
skami wpowadziły władców czerwonych
w jakiś krwawy dur, w jakieś ogłupienie
dziwne
i
krótkowzroczne zarazem,
dzięki czemu odżyły znowu ich plany
o podboju Polski i Europy, o wszechświa
towej rewolucji. Ten dur każę im zapo
minać o niedawnej nauczce, jaka oir-’-.
mali w Polsce, gdzie zostawili wszystkie
niemal armaty, cały materjał techniczny
i setki tysięcy jeńców. Ten krwawy szal
jaki ich znowu zaczyna opanowywać, nie
pozwala im zwrócić uwagi na to, o czenj|
tak niedawno jeszcze pisała 'bolszewicka
„Prawda”, że wojna z Wranglem, to tyl
ko maleńki' epizcdzik w stosunku do wiel
kiej i europejskiej wojny z Polską.
I dziwić się tylką możemy, że rosyj
ski lud, że chłop i robotnik, który tyle
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, zniósł już w Rosji pod ciężkim nahajem
bolszewickim, inasamK wymierając od
głodu i chłodu, pozwoli jeszcze nadal
rządzić czerwonym carom w Rosji, że
nie ukróci ich władzy.
Bo popędzenie bosego i obdartego
chłopa rosyjskiego raz jeszcze na Polskę,
bo wywołanie nowej "wojny będzie dla
mas ludowych rosyjskich zgubą i ruiną.
Jednakże niestety w Rosji niema sej-,
mu. w którymby lud mógł swą wolę wy
powiadać. Czerwoni władcy, .klika ży
dów i różnych drapichrustów, rozpędzili
rosyjska konstytuantę (sejm), krwawym
terrorem zawładnąwszy .Rosją.
\ Stąd jasnein jest, że delegaci rosyjscy
w Rydze nie wolę ludu rosyjskiego, ale
wolę jedynie tych krwawych carów bol
szewickiej Rosji reprezentują.
Niewątpliwie, że taki stan rzeczy sta
wia możliwość nowej wojny z Rosją. Lud
polski wojny nie chce. ma już jej dosyć.
Lud polski w swych szerokich warstwach
pragnie jaknajszczerzej pokoju ze wszyst
kimi sąsiadami IJoIski.
,
Jan Dąbski, przewodniczący polskiej
delegacji w Rydze jest netylRo przed
stawicielem Rządu polskiego ua rokowa
niach. Jako peset chłopski reprezentuje
on szerokie warstwy ludu wiejskiego,
a w swych dążnościach szczerze pokojom,
wvph daje wyraz woli ' milionowych
chłopskich rzesz.
Nie radzimy tedy Rosji odpychać tę
wyciągniętą do zgody rękę polskiego lu
du. Bo chłop polski cudzego nie żąda,
ale i swego nie da. Do obrony rfaszyeh
zagród, do walki o nasze istnienie, o w o l
ność i niepodległość stanie cała Polska.
Radzimy to dobrze rozważyć bolsze
wikom.
I
i.
Jan Płokarz.
F

U W ł M W W M in n i l »

czym obradował Selm.
POSIEDZENIE Z D. 23 LISTOPADA.
Obrady Sejmu były bardzo ożywione
wskutek dalszych rozpraw nad Konstytu
cją. Cięte, mocno wypowiadane mowy
'oosłów z lewicy, którzy nie iedną praw dę
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. endekom o tytan posiadżsnita powiedzieli,
niepokoiły i gniewały bardzo posłów pra
wicowych. Ale najwięcej zainteresowała
.wszystkich mowa prezydenta ministrów,
.Witosa, który zatesał głos, by w imieniu
Rządu wyjaśnić sprawę przerwania ro
kowań pokojowych w Rydze.
O przerwaniu tych rokowań donosi
liśmy naszym Czytelnikom w przeszłym
numerze „Gazety Ludowej".
WYJAŚNIENIA PREZYDENTA MINI-,
STRÓW W SPRAWIE PRZERWANIA
ROKOWAŃ.
Prezydent ministrów .Witos.
Ogłoszona przede 2 dniami wiado
mość o przerwaniu rokowań pokojowych
przez delegacje sowiecką w Rydze wy
wołać m.usiała zrozumiałe zaniepokojenie.
Rząd, uznając za swój obowiązek, powia
domienie Sejmu o najważniejszych spra
wach politycznych, uważa za wskazane
przedstawić obecny stan najważniejszej
z tych spraw, to Jest sprawy pokoju-Historyczny przebieg wypadków, , aż oo dni
ostatnich jest Wysokiej Izbie dostatecznie
znany. Rząd polski stał i stoi niezmiennie
na stanowisku ścisłego wykonania warun
ków pokoju preliminarnego i rozejmu (bra
wa). Nie może też być żadnej wątpliwo
ści co do tego, że między rządem a Naczeinem Dowództwem panuje jednomyśl
ność w zapatrywaniu na konieczność wy
konania umowy i. że oba te czynniki znaj
da dosyć stanowczości i autorytetu, aby
swej woli lojalnego spełnienia przyjętych
. zobowiązań zapewnić u wszystkich pod
władnych czynników bezwzględny po
słuch (brawa, głosy: daj Boże!). Nato
miast delegacja rządu sowieckiego od
chwili ponownego nawiązania rokowań
pokojowych w Rydze-stosowała sposoby,
które pomyślny przebieg rokowań ogrom
nie utrudniają. Bezpodstawne protesty,
ponawiane przez 'delegację sowiecką' ka
żą przypuszczać, żę właściwym tch celem
jest albo działanie na zwłokę, albo wyzy
skiwanie rokowań pokojowych dla celów
agitacyjnych. Dzięki tym protestom ro
kowania w Rydze odbywają się w nie-,
pewności, która może łatwo wpłynąć
ujemnie na ich rezultaty.
Odpierając wszelkie zarzuty co do
niewypełnienia warunków rozejmu, Rząd
Polski stwierdza jednocześnie, iż nie
mógłby zgodzić się na to, aby rokowania
pokojowe, do których przystąpił ze szcze
rym dążeniem zakończenia wojny (braiwa). miały służyć jakimkolwiek ubocznym
celom. Rząd i Naród Polski nie dadzą się
wytrącić z obranej' linji wytrwałego dą
żenia do sprawiedliwego pokoju i jeżeli me
toda dyplomacji sowieckiej ma Jedynie
taktyczne powody, jeżeli nasza dotych
czasowa wiara w dobrą wolę przeciwni
ka nie ma doznać zupełnego zawodu, to
dojście do skutku ostatecznego pokoju
jest tem więcej zapewnione, że po wyjaś
nieniu sprawy obrady w Rydze podjęto
na nowo (brawa!)
Rząd Polski w przeciwieństwie do
tego, co się dzieje w Rosji, rozpuścił już
7 roczników wojska i tym sposobem
„ zmniejszył siły armii. sądząc, że nie bę
dzie ona potrzebna do popierania sprawie
dliwych żądań i warąnków, stawianych
przez delegacje pbłską w Rydze. Do osta
tecznego zatem zawarcia pokoju dąży
Rząd Polski, od chwili podpisania i raty
fikacja preliminarjów pokojowych, zawar
tych w Rydze. W następstwie tego za
sadniczego stanowiska Rząd domagać się
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będzie
bieeu
ro
kowań i ustalenia terminu ich zakończe
nia (brawa).
Następnie Sejm pnzeezedł do sprawy
Konstytucji.
Już na poprzednim' posiedzeniu sej
mowe® przy rozpatrywaniu artykułu 117
była mowa o tem, że stosunek państwa
naszego do Kościoła Rzymsko-Katolickie
go określony będzie prawnie na podstawie
porozumienia ze Stolicą Apostolską. Te
raz Sejm znowu przeszedł do rozpatrzenia
stosunku Państwa Polskiego do innych
wyznań religijnych.
Według artykułu 118 projektu Kon
stytucji ten stosunek do innych wyznań
ma być ustalony w drodze ustawy .po wy
słuchaniu wniosków przedstawicieli tych
wyznań. W sprawie tego artykułu prze
mawiał poseł Putek (stapińczyk). którego
mowa bardzo gniewała prawice.
Następnie Sejm obradował nad arty
kułem 120, który mówi o tem, że każdy
obywatel ma prawo nauczać, założyć
szkołę lub zakład wychowawczy, jeżeli
tylko uczyni zadość warunkom ustaw
w zakresie bezpieczeństwa powierzonych
mu dzieci i zgodnego stosunku do państwa.
Duże wrażenie zrobiła mowa socjali
sty Czapińskiego. W sprawie tego arty
kułu wypowiedział sie on przeciwko ży
dom, którzy w hederach (szkołach żydow
skich) stosują najbardziej ogłupiające me
tody nauczania
wyznaniowego. Na
stępstwem takiego nauczania jest ciemno
ta żydowskich mas, ślepo wierzących
w „cuda“ cadyków (rabinów) i dających
sie tym cadykom nadużywać i wyzyski
wać.
Następnie przemawiał poseł Osiecki
z Polskiego Stronnictwa Ludowego, któ
ry uzasadniał proponowany przez siebie
artykuł do Konstytucji o zabezpieczeniu
dzieł sztukir pamiątek, zabytków i oka
zów przyrody zarówno przed zniszczeniem
jak i przed wywożeniem za granicę.
Dalej Sejm rozpatrywał artykuł 121
projektu Konstytucji. Według tego arty
kułu każde dzieckb pozbawione opieki ro
dzicielskiej ma prawo do opieki i pomocy
państwa. Również taką opiekę obejmie
państwo nad matką przed urodzeniem
dziecka i w czasie jego niemowlęctwa.
Szczególnie ważnymi jest artykuł 122.
Nauka początkowa. głosi ten artykuł, jest
powszechna i obowiązkowa. Czas i za
kres tej nauki będzie w ustawie określony.
Niejako dopełnieniem do artykułu te
go jest następny, 123, który zaznacza, że
nauka w szkołach państwowych * po
wszechnych jest bezpłatna.
W sprawie tych artykułów przema
wiali jeszcze posłowie: Płocha, Nowicki,
Woźwckł. ks. Lutosławski i p. Chudy,
poczem dalszą dyskusję odroczono.
POSIEDZENIE Z D. 25 LISTOPADA.
Sejm obradował najpierw nad spra
wą pożyczek dla drobnych przemysłow
ców i rzemieślników.
Pomoc rządu w sprawie uruchomienia
warsztatów drobnego rzemiosła była już
żdawna konieczna, tem-bardziej, że kre
dyt 50 milionów marek uchwalony usta
wa przeszłoroczną. został wyczerpany.
Chodziło o to. aby Sejm -upoważnił rząd
do wydania 150 milionów marek ra po
życzki ulgowe dla rzemieślników i ich or
ganizacji wytwórczych.
Wniosek nagły w tej sprawie odesła
no- do Komisji skarbowo-budżetowej.
Następnie Sejmi przeszedł do sprawy
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parnasy dla wmarstu wietłaeso UfebrFWnego).
Podżwignięcie wielkiego przemysłu,
to jest uruchomienie fabryk i spotęgowa
nie ich działalności jest dlatego ważne, że
przez to wzmoże się wytwórczość w( kra
ju, a co zatem idzie i handel. Tylko dla
tego Polska nie może dotąd przyjść do
równowagi gospodarczej, że nic sama nie
wytwarza, a wszystko kupować .musi za
granicą. Im więcej w kraju będzie wyra
bianych przedmiotów i towarów, tem Pol
ska będzie bogatsza, tem marka nasza
wyżej będzie stała.
Ale są i inne przyczyny ważne, dla
których należałoby jaknajsilniej popierać
uruchomienie fabryk. Oto wielkie masy
robotników, nie mogąc dostać pracy,
cierpią głód i nędzę, a także wyjeżdżają
dla zarobku zagranicę,
wspomagając
przez to własną pracą przemysł obcy/"
Tak więc w interesie ogółu robotników,
jak i w interesie Państwa Polskiego ten
wielki przemysł fabryczny poprzeć i uruchbmić należy.
Prawda, że to udzielenie gwarancji
dla przemysłu wielkiego ma i zła stronę,
a mianowicie, że jest to popieranie bądź
co bądź wielkich kapitalistów, właścicieli
fabryk.
Afe uniknąć tego niepodobna, a inte
res kraju i całego ogółu polskiego przewa
żyć tutaj musi. Na takiem też stanowisku
stanęła większość Sejmu.
Sprawcę te. jako referent (sprawo
zdawca) omawiał poseł Brun. Pomoc
Państwa dla przemysłu wielkiego ma po
legać głównie na tem. że Rząd ma za
gwarantować obligacje Towarzystwa Kre
dytowego przemysłu polskiego, a także
uprościć ściąganie należności dla pomienionego Towarzystwa. »
Poseł Os eckż oświadcza w imieniu
swego stronnictwa, iż glosować będzie za
tą ustawą. Interes skarbu musi być od
powiednio zabezpieczony, aby nie nara
zić Państwa na zbyt wielkie ryzyko.
W myśl tego mówca zgłasza do rezolucji
poprawkę, zmierzającą do zabezpieczenia
interesów skarbu.
Poseł S/apiński występował przeciw
ko ustawie, twierdząc, że sprawą jeszcze
nie dojrzała do uchwalenia i że należy ią
odesłać Rządowi, by interesy skarbu za
bezpieczył.
Również przeciwko przyjęciu ustawy
przemawiał socjalista Perl. Sejm przyjął
całą ustawę, a także i poprawkę (dodatek)
posła Osieckiego z Eolskiego Stronnictwa
Ludowego.
Sejm przeszedł następnie do nagłego
wniosku o fałszach, głoszonych przez
niemców, jakoby Rząd Polski oszukiwał
inwalidów w Poznaniu przy wypłacaniu
zapomóg.
Uchwalono nagłość wniosku i we
zwano Rząd, do odpowiedniego przedsta
wieniu sprawy za pomocą ogłoszeń na
Górnym Śląsku.
POSIEDZENIE Z D. 26 LISTOPADA.
Na początku posiedzenia Sejm raty
fikował, to jest zatwierdził, umowę po
między' Reądem polskim i niemieckim
w sprawie sądownictwa w byłej dzielni
cy pruskiej.
Sprawy sądowe bowiem prowadzone
były w Księstwie Poznańskiem i na Po
morzu przez sądy niemieckie, a po ustą
pieniu stamtąd niemców sprawy te uległy
zawieszeniu. Ustawa, którą przyjął Sejm.
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ma na celu ukończenie tych spraw sądo
wych.
SPRAWA DANINY.
Następnie Sejm wznowił obrady nad
zamianą jednorazowej daniny na potrze
by wojska.
Przemawiał poseł Osiecki. Rozpo
rządzenie Rady Obrony Państwa zostało
uzupełnione w ten sposób. — aby gminy,
które nie mogą złożyć daniny w naturze,
mogły wypłacić równoważnik w gotówce.
Równoważnik ten ustanowiłyby ministerja skarbu, spraw wojskowych i we
wnętrznych.
Komisja skarbowo-budżetowa propo
nuje. aby rozłożyć ten równoważnik na
wszystkie warstwy ludności, stosownie
do ich dochodów i majątku. Gminom zaś
pozostawia się wolna rękę, co do sposobu
ściągnięcia tych pieniędzy.
Pos. Fedorowicz wnosi poprawkę,
w myśl której ministerjum skarbu tym
gminom, które nie mogą równoważnika
uiścić, jednorazowo może zezwolić na
spłatę należytości ratami.
W głosowaniu Sejm ustawę przyjął
wraz, z dodatkiem posła Federowicza.
DALSZA EMISJA BANKNOTÓW.
W sprawie drukowania nowych pie
niędzy zabierał głoś poseł Stapiński.
Ostro krytykował on rząd obecny, usiłu
jąc przypisać mu cały rozstrój gospodarki
skarbowej Polski, nie uwalając wcale na
tę okoliczność, że wady w gospodarstwie
Polski były spowodowane błędami /rzą
dów dawniejszych.
Po mowach posłów Cze/wertyńskego Diammnda, Wajncijera Sejm przyjął
ustawę, w myśl której zostanip wydruko
wane nowych pieniędzy na sumę 15 mil
iardów marek.

Polska~a Litwa.
Już w przeszłym numerze pisaliśmy
o hastorji polskiego stosunku do Litwy,
o tern jak to moskale polskość na Litwie
prześladowali. Zasadą wszystkich wład
ców wrogo usposobionych do podbitych
ludów było zawsze „divide et hnpera“,
co znaczy: rozdzielaj i panuj. Ażeby te
dy'zapanować na Litwie, moskale starali
się podzielić, poróżnić ze sobą lud litew
ski i polski.
Ze względu na nienawiść do polsko
ści zaczęli moskale popierać ruch, tak
zwany, litwomański, prowadzony począt
kowo przez kilku księży litewskich i bar
dzo nieprzyjazny dla polaków. Litwomatti poczęli szczuć chłopa litewskiego prze
ciwko ludności polskiej, mimo, że. jak piszący te słowa zauważył, chłop litewski
ma usposobienie zgodne i dla polskości
jest z natury przychylny. Ułatwili litwomanom robotę i nasi polscy obszarnicy,
których na Litwie jest dużo; prowadzili
oni złą na kresach politykę, zgubną dla
naszych interesów, to też obecnie nad
szedł już czas najwyższy, ażeby chłop pol
ski tę politykę poprawił, bo chłop polski
z litewskim chłopem do porozumienia
łatwiej napewno dojdzie, aniżeli polski ob
szarnik.
Z tego to ruchu litwomańskiego
w czasie ustąpienia moskali z Litwy, niemoy zbudowali kowieńskie państwo, twoftąe, t j. Bttarufiae dlań wwd zwany. Ta-
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Wrogowie polscy wiedzą, że ugoda Do tych pól malowanych zbożem * ?
t
rozmaitem,
Polski z Litwa w postaci związku pań
stwowego (federacji) byłaby przyczyną Wyzłacanych pszenicą, posrebrzanych’
*
żytem,
wzmocnienia wpływów politycznych Pol
ski. To też i moskale przed wojną i bol Gdzie bursztynow y świerzop, gryka jak
śnieg białą,
szewicy niedawno i niemcy teraz robili
i robią wszystko co mogą, żeby nienawiść Gdzie panieńskim rumieńcem dzięcielana
pała,
Litwina do Polaka podsycać.
O ile ten wrogi stosunek względem A wszystko prze»asąne. jakby wstęgą
miedzą
Polski zaznaczy! się ze strony ludności
mówiącej po litewsku, o tyle ze strony Zieloną, na niej zrzadika ciche grusze
siedzą!! , x
Białorusinów, którzy też w dość znacznej
liczbie)Litwę zamieszkują, tej nienawiści
'Jeśli dzisiaj warunki polityczne tak
do polaków nie da je się odczuwać; a co
do ludności polskiej, to ta oczywiście ma się układają, że rozwiązanie kłótni polsko-,
rzy jeno o tern, żeby się z Polska połączyć litewskiej nie moża skończyć się na od
budowaniu dawnego związku pomiędzy
mogła.
Ludność polska na Litwie pod wzglę obu narodami, zwanego Unją. to przecież
dem liczebności przedstawia się dość zna Polska w żaden sposób nie powinna po
cznie. Szczególnie miasta odsetek pola zwolić, aby ten kraj, który .jest kolebką
ków posiadają duży. Ta ludność polska, największych naszych ludzi, który przy
która (jak powyżej zaznaczyłem) nie jest kładem poświęcenia dla ojczyzny w cią
na Litwie napływową, ale ludnością rdzen gu niewoli nami służył, był oddany na
ną, ze względu na swoją wyższość kultu poniewierkę i prześladowanie rozwydrzo
ralną nadaje całemu krajowi piętno pol nym litwinom z państwa kowieńskiego,
skie, a ten charakter polski, którego nie którzy-praw licznej ludności polskiej na
mogli zniszczyć moskale w drodze wiel Litwie szanować nie chca, urządzając'
kiego prześladowania, starają się teraz pogromy polaków więżąc ich i katując.
Polacy z Wileńszczyzny, którzy ostat
zniszczyć litwomani.
pod rozkazami Żeligowskiego dowie
Kowno, miasto położone na brzegu rze nio
że umieją Polski bronić, zasłużyli so
ki Niemna, było pod względem swego cha dli,
rakteru miastenii w przeważnej mierze bie na to. byśroy j,m pomogli do uzyskania
wolności, byśmy ich zasłonili przed) zem
polskiem. Przyznać musi każdy, kto tam stą’
i prześladowaniem' wrogów.
zajechał, że rozmowę polską słychać było
■ Niechaj sprawiedliwe glosowanie po
na każdym kroku, tymczasem gdy słowa zwoli
sie wypowiedzieć za połączeniem
litewskie bardzo rzadko wpadały do ucha Wilna im
i Wileńszczyzny z Polską.
przechodnia na ulicy. Powłoka rosyjska
Jan Płofcarz.
tego miasta była też tvlko sztuczną, Po
lacy mięli w Kownie rozmaite instytucje
i stowarzyszenia, ja k ( *np. Towarzystwo
„Sokół*1, które mieściło się w ładnym
gmachu w prześlicznym parku. Wskutek
litewskich prześladowań wszystkie te do
LIST Z PARANY.
wody polskiej żywotności i działalności
(Od czytelnika „Gaiz. Lud.“).
w Kownie zostały zamknięte i zniszczone.
'Źebyśeie wy, drodzy, dalecy bra
Jeżeli tek wiele da się powiedzieć
o polskości Kowna, które teraz jest stoli cia — chłopi,, wiedzieli, z jakiem1 naprę
cą rządu litewskiego, to co rzec można żeniem patrzyliśmy przez morze na sro
o starem Wilnie, w którem każdy dom, gi bój Rzeczypospolitej z najeźdźcami bol
każdy niemal kamień jakąś chwilę z hi szewickimi w łipcu i sierpniu! Większość
storii Polski prz’""ominą. Wilno ze swy nowszej kolonizacj tutejszej pochodzi
mi zabytkami historycznymi, ze swymi z Lubelskiego i Siedleckiego. Czy nam
gmachami, kościołami, z kaplicą Matki serce nie biło, gdy bolszewicy byli już
Boskiej Ostrobramskiej jest nawskroś w Lublinie, Siedlcach, ba pod samą War
polskie. W mieście tern zaledwie dwie szawą?
■
odsetki zgórą można naliczyć litwlnów.
W tej ciężkiej: próbie pudlo hasłoa
Wielką plagą Litwy są żydzi, którzy jechać do Polski i prać Moskala! Do Kututaj gnieżdżą się po miastach i miastecz rytyby nadchodziły zgłoszenia z różnych
kach, trudniąc się, jak i wszędzie, prze kolonji. Co prawda, i my tu mamy róż
ważnie handlem,
>
nych strachajiów, którzy na takie wezwa
Jeśli na Litwie „królewiaka** co zaj- nie pobledli. Zanim wszakże coś posta
mie i zachwyci, to przedewszystkiem nowiono, już bolszewicy pobici uciekli
prześliczne widoki natury. Kraj to bo szybciej, niż przyszli. Dzielnieście się
wiem ze względu na liczne rzeki i rzeczół- tam .żołnierze nasi i chłopi z kosami1nie
ki. rozlegle bory i lasy jest bardzo malow raz spisali. Aż duma nas rozbierała,
niczy. .Wysokie 'brzegi rzeki Niemna po a Brazyljanie podziwiali, Niemcy zacis
rośnięte drzewami, wyglądają niekiedy kali zęby.
niby spadziste stoki gór. Również ładna
A potem, jak nas żelekfryZowiaTa
jest rzeka Wilja.
wieść, że Polska ma rząd chlopsko-roGleba na Litwie często piaszczysta, botniczy, że prezesem.' ministrów jest
naogól. jednak jest dość urodzajna, a mile chłop Witos! Znamy go, niech nam tą
oku litewskie pola wryły się w pamięć Polską rządzi po gospodarski!. I to, że
wielkiego naszego poety Mickiewicza, wiceminister Dąbsild, syn chłopa, tak mą*
który przebywając zagranicą, tak tęskno drzie przeprowadza rokowania pokojowe
w Mitisku i Rydze. Teraz już Polska nile
tę swoją do nich wyrażał:
Zginie, gdy rządzi nią lud sam. A po
świecie całym rośnie dla* Polski sława, że
„...Przenoś duszę moją utęsknioną
Do tych pagórków leśnych, do ty eh łąk tO państwo ludowe.
U nas flłemas fwfWtteh ffeehofków.
rielonyeh
Wszyscy stoimy .przy ruchu ludowym!
Szeroko nad błękitnymi! Niemnem
I j posłowie chłopscy z P. S. L. mogą być
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zawsze pewni jaknaisilniejlszego naszego t i innemi' przeszkodami lub wogóie bez
wymienienia powodu. Następnie przy
potpiarcia.
Pożyczkę państwową podpisaliśmy uwalnianiu żołnierzy w wieku 26, 27, 28
w ciągu miesiąca w wysokości J.0 milio i 29 lat robiono t o różnie trudności, wynów marek. Dajemy. kto co może, bo miagaljąe’ metryk, zaświadczeń i innych
Witos mądrze temi pieniędzmi będzie dowodów, które niejednemu trudno było
zdobyć. Przy wypłacie żołdu zniewala
szafował.
Czytamy i słyszymy, że w kraju po- ją żołnierzy do podpisywania pożyczki
wstają różne przedsiębiorstwa akcyjne państwowej, której niejeden podpisać nie
chłopskie, spółki rolne, żeglugi, baraki lu jest w stanie. Dzieje, się to dla tego; że
dowe i t. d. My chcemy także być czyn zwierzchność wojskowa nie wchodzi
nymi w tych zrzeszeniach. .Z Parany w (położenie podwładnych im szeregow
może pójść iparę miljonów marek ‘ma akcje ców. I doprawdy nie dałbym przedtym
chłopskich przedsiębiorstw.
Prosimy nigdy wiary, izby bosego zupełnie żoł
nierza i nieodziianego wypędzano w mróz
o prospekty.
w pole na ćwiczenia. Tak samo źle
Niech żyje Polska,ludowa!
odzianego wysyłają na wartę trwającą
>
Kolonista
nieraz 24 — 28 godzin.
Ponta Grossa1, w paźdiziernileu.
Żołnierz. Czytelnik „Gazety Ludowej".
P, Z. z Olszanki.
LIST ŻOŁNIERZA.
Za pośrednictwem naszej kochanej
POŚPIECH POLICJI.
„Gazety Ludowej" chciałbym podać do
wiadomości ogółu, co następuje:
19 listopada, gospodarzowi Stan.
• W obecnym ciężkto nadzwyczaj Mazurkowi z Dąbrowicy gm. Jastków,
czasie dają się słyszeć zewsząd skargi ukradziono 2 klacze z zaprzęgami i wo
i narzekania na różne braki, niedostatki zem,
I , '
i ciężary, które nam wojna zostawiła
Rzecz się tak miała: Mazurek .przyw spuściźnie.
,
łechai zrana do Lublina i zajechał na
Wiśród różnych jednak braków są ęodwórze ks. Bernardynów około godz.
takie, kóre przy drrbrej woli i uczciwości 11., wyszedł na miasto za sprawunkami
łatwo możnaby było usunąć. Tesli dzisiaj i gdy po godzinie wrócił — koni nie było.
całe nasze społeczeństwo cierpi, to już Widziano, iż ktoś wsiadł na wóz i poje
chyba najbardziej nasz żołnierz pojski. chał. Konie przepadły. Strapiony go
Jestem dopiero od kilku miesięcy żołnie spodarz pędzi do policji lubelskiej, mel
rzem. Już w ciągu tak krótkiego czasu duje natychmiast o kradzieży. Spisano
miałem możność zobaczyć, a nawet na iprotokuł i powiedziano mu, że papiery
sobie doświadczyć, wielu krzywd i tru odeszle się do policji powiatowej, gdyż
dności, które na każdym1 prawie kroku końmi pojechano, prawdopodobnie, za
spotykają naszego żołnierza.,'' Każdemu miasto.
pewnie jest wiadomo, że nasz żołnierz Mazurek' udał się do policji’ powiatowej,
niema tego wszystkiego, coby mieć po* która urzędowała w pobliżu i znów za
winien, że nie jest dostatecznie odziany: meldował o wypadku. Policja powiato
a nierzadko jest on też i głodny, lecz on wa orzekła ipio spisaniu protokułu, że wy
na to jest wyrozumiały, bo wie. że na te padek stal się w mieście, Więc nic raie
rzeczy najbardziej
trudno zaradzić może począć, dokąd nie otrzyma raportu
w Polsce, '
z miasta.
Lecz jeśM oprócz tego dzieje mu się
Czekał gospodarz okrągłe 3 godz.
krzywda, którą możnaby łatwo usunąć, zanim przysłano zawiadomienie z policji
to tego żołnierz spokojnie ścierpieć nie do policji, gdzie potrzeba 3 minut czasu,
imoże. Takich krzywd możnaby bardzo aby przejść od jednego domu do dru
wiele naliczyć. Wymienię tylko niektó giego. Złodziej wykorzystał tymczasem
re: Oto według rozporządzeni a _Ministra pośpiech policji i znikł. Mazurek patrzył
Srpraw Wojskowych wydanego w jesieni jak szybko policja zawiadamia o kradzie
tego roku, wszyscy szeregowcy-rolnicy. ży, stał w poczekalni i bolał nad ponie
którzy są iedynymi żywicielami swych sioną strata (klacze warte około 200 ty
rodzin, mieli prawo korzystać z dłuższe sięcy marek wraz z uprzężą) miał czas
go urlopu rolnego, po przedłożeniu za rozmyślać nad kancelaryjnemi załatwie
świadczenia od władz cywilnych. Tym niem sprawy, któremu się stało zadość
czasem okazało się, iż z pośród wielu sta po 3-ch godzinach.
rających się o takie urlopy i posiadają
Prosimy naszych posłów, aby zwró
cych wymagane zaświadczenia otrzyma cili uwagę komu należy i wpłynęli od
li je tylko niektórzy, bardzo wielu żoł ętowiednii o na zachowanie się policji; któ
nierzom odmówiono, tłumacząc to bra ra nieraz bardzo prędko i pochopnie za
kiem jaikiejś formalności, spóźnieniem łatwia sprawę z chłopelm, gdy chodzi

o ściągnięcie z niego kary tub kontyngen
tu, ale w wypadku przyjścia z pomocą
temu chłopu, to się kwapi.
Gdy chodzi o rekwizycje na rogat
ce. to co innego — szybkó zdejmą z wo
zu — ale gdy trzeba przyjść natychmiast
z tpomocą, to sobie chłopie poczekaj.
A przecież policja jest od tropienia
złodziei i przychodzenia doraźnie z po
mocą, ale widać u nos jeszcze raie ma ta
kich czasów.
Może doczekamy lepszych.
M. S. Darskl.

mfomofci telegranczne.
— Wznowienie rokowań pokojowych.
Ryga, 26 listopada, Polsko-rosyjskie per
traktacje pokojowe, zostały podjęte na no
wo. Joffe odwiedził dziś o godz. 1-ej
Dąbskiego i oznajmi! mu, że pertraktacje
mogą być prowadzone dalej, ponieważ te
legramy z Moskwy potwierdzają wycofa
nie wojsk polskich do granicy państwo
wej.
= Rokowana pokojowe w Rydze.
Ryga, dn. 5 grudnia. Joffe przesłał Dąbskiemu obszernąJfpotę, usiłując dowieść
szeregu win polskich. Z powodu tych
rzekomych win Joffe oświadcza, że rząd
bolszewicki nie może przyjąć odpowie
dzialności za dostarczanie cukru ■wołyń
skiego, do czego delegacja rosyjska zo
bowiązała się umową z dnia 14 listopada
z okazji ustępowania wojsk naszych
z Wołynia. Nota czyni wrażenie bezczel
nego wykrętu. Umowa z 14 listopada by
ła, jak się okazuje, zawarta z góry z za
miarem wyprowadzenia nas w pole.
== Dąbskl żąda uwolnienia biskupa
Łozińskiego, Ryga, dn. 5 grudnia. Dąbski zażądał od bolszewików uwolnienia
biskupa Łozińskiego, którego bolszewicy
trzymają w więzieniu,
Wzamian za wydanie biskupa Łoziń
skiego, bolszewicy gadają wydania całe
go zarządu polsk:ej partii komunistycznej,
uwięzionego w Polsce.
SPRAWA GDAŃSKA.
— Wydanie Polsce materiału wojen
nego. Gdańsk, 1 grudnia. Materjal wo
jenny, wydany Polsce przez Gdańsk na
podstawie decyzji Rady Ligi Narodów,
przewieziony został z Gdańska do Polski
w 45 wagonach.
— Rozwiązanie konstytuanty (sejmu
ustawodawczego) w Gdańsku. Gdańsk,
1 grudnia. Socjaliści niezawiśli w kon
stytuancie gdańskiej zgłosili wniosek na
gły, domagający sie rozwiązania konsty
tuanty i rozpisania nowych wyborów na
dzień 6-go lutego,

Gospodarce posiadający 2-(-6 krów, chcąc otrzymać więcej masła, powinni się zaopatrzyć w najlepsze wirówki do mleka*
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Nabywać można również w Oddziałach i Agenturach Towarzystwa: Poznań, Miołriewicza 36; Łódź, Ale]e Kościuszki 29,
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= O prawa wojenne Polski w Gdań
sku. Gdańsk, 1 grudnia. Powróciwszy
z konferencji w Genewie nadburmistrz
Zam oświadczył przedstawicielom prasy,
że Gdańsk nie otrzyma załogi polskiej. Je
dynie w wypadku, gdyby Polska prowa
dź ła wojnę z jakimkolwiek mocarstwem,
wówczas za specjalnym zezwoleniem Li
gi Narodów bedzie mogła okupować
chwilowo Gdańsk, aby mieć możność
obrony swych praw do portu. Załoga an
gielska opuściła Gdańsk w dniu 26 listopa
da, natomiast flota angielska, zarówno iak
i flota francuska pozostaną ieszcze
w Gdańsku.
z
*
'
— Sprawa litewska przed sądem Li
gi Narodów. Genewa. 1 grudnia. Rada
Ligi (czyli związku) Narodów wysłuchałh
przemówień profesora Askenazego, przed
stawiciela Polski i Waldemarasa. delegata
Litwy Kowieńskiej, w sprawie Wilna.
Waldemaras utrzymywał, że Wilno
powinno być przyznane Litwie i starał
się tego dowieść argumentami historycz
nymi, statystycznymi i politycznymi. Nad
wywodami Waldemarasa rozwinęła się
dyskusja. Jeden z mówców oświadczył
się za przekazaniem sprawy pełnemu
zgromadzeniu Ligi Narodów.
Delegat polski mówił zupełnie bez
stronnie. punkt po punkcie zbijając wywo
dy litewsk-iego mówcy. Domagał się jaknajrychlejszego przeprowadzenia plebi
scytu.
,■ Delegat angielski, Curzon omawiał
stosunki narodowościowe w gubernji Gro
dzieńskiej. Wileńskiej i Kowieńskiej
i stwierdził, że jest 180,000 polaków na
wschód od tymczasowej linji granicznej
między Litwa Kowieńska a Polską.
Delegat Polski. Askenazy, żadaf zu
pełnej swobody dla ludności przy głoso
waniu (plebiscycie) na Litwie. Żołnierze
ajmii Żeligowskiego pochodzący z Litwy,
powinni być dopuszczeni do głosowania.
Mówca nalegał na ścisła kontrolę granicy
pruskiej. Askenazy podkreślił przytem
dażenia pokojowe Polski w przeciwsta
wieniu do nienawiści, jaką cechuje każde
wystąpienie litwinów.
Bezstronność wywodów Askenazego
uczyniła bardzo dobre wrażenie.
= Przedarcie s/e kawalerji L/twy
Środkowej. Grodno, dn. 4 grudnia. Puł
ki ułańskie,, wileńskie i grodzieńskie, któ
re po wstrzymaniu kontrakcji wojsk Że
ligowskiego pozostały w tyle wojsk litew
skich odcięte od sił głównych, po doko
naniu odwrotu, szczęśliwie przedarły się
dziś rano przez front litewski pod Giedroiciami. ponosząc nieznaczne straty.
Brygada tej kawalerji dowodził pułk. But
kiewicz!
= Moskale niezadowoleni z plebiscy
tu na Li/wie. Ryga. 1 grudnia. Politycy
rosyjscy nie są zadowoleni z plebiscytu
na Litwie, a to z teg0‘ powodu, że w ten
sposób los Litwy zostanie nazawsze roz
strzygnięty i Rosja w przyszłości nie bę
dzie miała sposobności i powodu, ażeby
dopominać się o Wilno dla siebie.
= Rząd Litwy Kowieńskiej nie clice
rozpuścić armji. Ryga, 1 grudnia. Komi
sja kontrolująca z ramienia Ligi Narodów
zwróciła $ię do rządu kowieńskiego z żą
daniem zdemobilizowania armji. Żądaniu
temu rząd kowieński odmówił, czyniąc
wykonanie iego zależnem od przeprowa
dzenia demobilizacji armii polskiej.
«= Uznan e Łotwy Jako państwa. Ry
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ga. 2 grudnia. Wszystkie mocarstwa Eu ry. tłumaczona jest tern, ze zlbfo to ptf*
ropy wkrótce maja uznać prawu.e Łotwę chodzi z przetopionycn sprzętów kosciefo
za państwo niepodległe.
n.yęh, przy wyrobie których dodawano
= Pobór litewski w pasie granicz zwykle bizmutu, by nadać materiałowi
nym. Gdańsk, 1 grudnia. Litwini wydal; potrzebną do cyzelowania twardość.
*
w pas.e granicznym, pomiędzy wojskami
— Angija żąda od bolszewków za
Litwy i Polski rozporządzenie, wzywające płacenia dawnych długów Rosji. Londyn,
mężczyzn od 18 do 40 lat do stawienia stę 2 grudnia. Delegatowi bolszewickiemu,
do poboru.
Krasinowi, wręczył Lojd Dżordż (prezy
= Komunikat sztabu wojsk generała dent ministrów w Anglji) projekt traktatu
Żeligowskzego. Grodno, 2 listopada. Upor Handlowego między Angija a Rosją. No
czywe ataki wojsk rządu Kowieńskiego wy traktat zawiera warunek, że Rosja
trwają w dalszym ciągu. Przy cdp.eraniu gwarantuje przed podjęciem handlu zapła
ich zginą! bohaterską śmiericą dowódca tę swych długów. Krasin dodał przytem,
grodzieńskiego pułku pieęhoty pułk. Ry że gwarancja ta przedłożona będzie kon
maszewski. Wzięto kilkunastu jeńców ferencji pokojowej dla uregulowania
i zdobyto karabiny maszynowe.
w drodze międzynarodowej.
— Jak Rząd Kowieński dochowuje
zobowiązań. Komunikat wojsk genera
ła Żeligowskiego. Rząd Ritwy Kowień
skie, zobwiązal śie. wobeć^międzysojuszniczej komisji kontrolującej, do zaprzesta
nia w,dniu dzisiejszym działań zaczep
Terminy przymusowych dostaw kon
nych. Pomimo to od godz. 7 rano woj
ska rządu kowieńskiego wznowiły upor tyngentu zbożowego ulegały w bieżącym
czywe ataki na całym północnym froncie. roku już trzechkrotnej zmianie: ostatecznie 15 listopada miał być odstawiony cał
*
— Plebiscyt na Górnym Śląsku. No kowity kontyngent.
wa data plebiscytu. Gdańsk, 1 grudnia.
Ciężka to rzecz dla rolnika w czasie
Tutejsze pisma niemieckie ogłaszają na orki, siewu, kopania kartofli i uprawy je
stępującą'wiadomość: Francuski prezy siennej młócić i odstawiać zboże. Alę
dent ministrów oświadczył w Izbie depu skoro już bez kontyngentu przymusowego
towanych, (jest to francuski sejm), że ter obejść się nie mogło i skoro nadzwyczajne
min plebiscytu na Górnym Śląsku ustalo położenie Państwa wymagało przyśpie
ny został na sobotę 15 stycznia 1921 r.
szenia dostaw zboża do magazynów __
= Powiększen/e oddziałów koal cyj- trudno, nikt przeciwko krótkim terminom
nych na Górnym Śląsku. BaZ/vlea, 1 zasadniczych sprzeciwów nie podnosi.
grudnia. Otrzymano tu wiadomość z Pa
I byłoby wszystko w porządku, gdy
ryża. iż wkrótce wyjeżdża na Śląsk Gór by terminy dostawy kontyngentu były dla
ny nowy transport wojsk koalicyjnych. wszystkich rolników jednakowe.
Ma on służyć do wzmocnienia armji fran
Tak jednak nie jest. Wyłom pod tym
cuskiej podczas plebiscytu.
względem wprowadziło rozporządzenie
— Amenom ja Śląska w parlamencie ministrów aprówizacji i rolnictwa z dnia
niemieckim uchwalona. Berlin. 1 grudnia. 4 listopada 1920 r.
Niemcy, chcąc zapewnić sobie głosy ślą
'Rozporządzeniu
temu przyświeca
zaków podczas bliskiego już plebiscytu, wzniosły ceł: zabezpieczyć zboże jare do
uchwalili obdarzyć Śląsk autonomią, to siewu wiosennego, ochronić je przed spo
jest samorządem.
życiem. Cel ten ma być osiągnięty
W parlamencie niemieckim uchwała w ten sposób, że rolnik, posiadający jare
zapadła większością wszystkich głosów v zboże, zdatne do siewu, składa odpowied
przeciwko głosom nacjonalistów niemiec nią deklarację w starostwie, na podstawie
kich, oraz socjalistów niezawisłych.
zaś tej deklaracji uzyskuje zaświadczenie,
prolongujące mu odstawę tego zadeklaro
*
wanego zboża aż po dzień 1 stycznia 1,921'
SPRAWY ROSYJSKIE.
r. Ponadto rolnik ten otrzymuje z góry
Bliski koniec, wojny domowej w Rosji.
połowę należności za zboże, którego jesz
= Rozbicie Bałachow cza i Petlury. cze nie odstawił, i
Moskwa, 2 grudnia. Sprawozdania fron
Niewiadomo dlaczego rozporządzenie
towe z dn. 241istopada: Na północ od to każę wierzyć rolnikom, składającym
Mozyrza kawaleria 'bolszewicka ściga deklarację, na słowo i nie nakazuje badać
resztki armji Bałachowicza, które prze referentom rolnym przy starostwach, czy
kroczyły rzekę Ippę i uciekają w kierunku zgłoszone zboże jest naprawdę do siewu
północno-zachodnim. W ostatnich wal zdatne.
kach przeciw Petlurze bolszewicy wzięli
Ale mniejsza o to. Przypuśćmy, że
ogółem 12 tysięcy jeńców, 300 karabinów ludzie są na tyle sprawiedliwi, że nie za
maszynowych i wielką ilość amunicji.
deklarują pośladu za żboże siewne albo,
= No/a łotewska do Rosji sowieckiej. że się ulękną grożącej im za fałszywą
Ryga. dn. 5 grudnia Poseł łotewski deklarację kary. . Ważniejsza sprawa
w, Moskwie wręczył rządowi sowietów Z tern, kto właściwie mógł skorzystać z te
notę, protestującą przeciw gwałceniu go rozporządzenia?
przez sowiety warunków pokojowych,
ostateczny termin składania dekla
które gwarantowały Łotwie niestosowa racji Bo
minął 15 listopada. Dlaczego termin
nie względem jej poddanych, przebywa był tak krótki — niewiadomo. Bo jeżeli
jących w Rosji,-kary śmierci. Nota wy rnożna prolongować dostawę do 1 styczJ
mienia nazwiska, i daty Łotyszów roz ttia. to można było i termin składania de
strzelanych przez rząd sowiecki z całą klaracji naznaczyć choć na tydzień póź
świadomością i wbrew umowie.
niej. I A tąk cóż się stało? Rozporządze
— Złoto bolszewickie . pochodzi ze nie nosi datę 4 listopada; wydrukowano
sprzętów kościelnych. Londyn. 2 grud je w „Dzienniku Ustaw" 6 listopada
nia. W angielskich kołach handlowych 1 z tyir) dniem nabrało ono mocy obowią
znaczna domieszka bizmutu w złocie rrf- zującej 7-go listopada ozesłąno „Dzien
svjskiem, którem sowiety pjacą za towu- nik Ustaw" do Starostw Doszedł ęu już
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Mł najlepszym razie 9^-go listopada. Napi
sanie odpowiednich ogłoszeń, czy zawiadomień w Starostwie potrwać musiało —
'itri przy wielkie} gorliwości urzędników —
jS© 11-go. A teraz pamiętajmy o tdn. że
Polska raa straszliwie małp urzędów pocz
towych, telefonów zaś wiejskich nie po
siada wcale, zwyczajnym przeto sposo
bem przesyłania korespondencji ze Staro
stwa do gmin jest posłaniec gminny, po
spolicie „stójką11 zwany. Czyli zarządze
nia starosty znalazły się w gminie w naj
lepszym razie 13 lub 14 listopada, t. j.
W przeddzień zamknięcia przyjmowania
deklaracji.
Zawiadomienie wszystkich
rolników przez wójta też wymagało dni
kilka, czyli o zbawiennem rozporządze
niu ministrów aprowizacji 'i rolnictwa
ogół gminiaków mógł się dowiedzieć do
piero w chwili, kiedy Starostwa nie mia
ły już prawa przyjmować deklaracji, kiedy
całkowity kontyngent powinien był znaidować się w magazynach.
Toteż jestem pewny, że nie wielu
W Polsce będzie takich chłopów, którzy
deklaracje złożyć zdążyli? x
Inaczej z obszarnikami. Ci mają czas
1 pieniądze jeździć do miasta, gdzie bez
ustanku oblegają biura ministerstw i sta
rostw. Oprócz tego maja swój Związek
■Ziemian, który u władz centralnych za
ach interesami ciągle chodzi. Toteż wiem
® pewnością, że oddziały Związku Zie
mian znały’ treść omawianego rozporzą
dzenia prędzej, aniżeli „Dziennik Ustaw*1234*
doszedł do Starostw.
‘
Toteż panowie skorzystali z tego roz
porządzenia i jnasowo złożyli deklaracie.
Skutek jest ten, że obszarnik ma sprolongowany termin dostawy zboża do 1 sty
cznia i dostał już z. górv za niedostawione
jeszcze ziarno połowę ceny.Chłopa zaś. leżeli przed 15 listopada
■zboża nie odstawił, czeka kara i ekspedy
cja kama.
5
Czy to sprawiedliwie? Czy chłop
skie ziarno gorsze od dworskiego? Może
było tak dawniej, ale dzisiaj dobroć gospo
darki pańskiej w stosunku do chłopskiej
już do przeszłości należy.
Tak tedy niedorzeczne terminy, usta
nowione przez panów ministrów, skrzyw
dziły drobnego rolnika, a uprzywilejowały
' bez najmniejszej racji obszarnika.
Pan Minister Rolnictwa winien wziąć
to dobrze pod1rozwagę.
J.
ZMIANY W RZĄDZIE.
W przeszłym tygodniu endecy od
wołali swego przedstawiciela w Rządzie,
ministra skarbu Wlad. Grabskiego, z tej
jakoby przyczyny, że „jest on w Polsce
itylko skarbnikiem, a powinien być jej
gospodarzem11.
Jak opowiadają wtajemniczeni, przy
czyna była głównie ta. że przywódca en
deków. Głąbińśki,, sam chciał być na
nnejiscu Grabskiego ministrem.
Ale się to nie udało, bowiem po po
rozumieniu się prezydenta Witosa z prze
wodniczącymi klubów sejmowych, na
miejsce odwołanego min, Grabskiego,
powołano do rządu Jana Kantego Stecz
kowskiego. dawnego ministra. Oprócz te- go na miejsce ministra przemysłu i’ han
dlu Chrzanowskiego, otrzymał nominację
fażynier Stefan Przatiowskl.
Tym sposobem endecy zostali na ko*7 *.

laksieittrt wiat wTtiszynia.
Jak to było zapowiedziane w „Gaze
cie Ludowej11 przybył do nas w niedzielę
dn. 21 listopada poseł Stanisław Lewy
z Klubu Polskiego Stronnictwa Ludowe
go (P. S. L.), y/raz z redaktorem naszej
„Gazety11 p. Wyrzykowskim i urządzili
po sumie wiec. Wiec odbył się pod go
łym niebem. Pomkną mroźnego dnia, lu
dzie do godziny pół do czwartej uważnie
słuchali przemówień wszystkich mówców.
Zaciekawienie wielkie budziła sprawa se
natu.
x
Po wyjaśnieniach posła Lewego i r e -.
daktora Wyrzykowskiego wszyscy jedno
głośnie opowiedzieli się przeciw senatowi.
Znalazł się wprawdzie jakiś urzędnik są
dowy ze złotym paskiem, któremu się
początkowo chciało strasznie senatu, póź
niej jednak i ten, zobaczywszy, że nikt
senatu nie chce, również zamilkł. Po wie
cu wielu okolicznych gospodarzy^ zwracato się do posła Lewego z rozmaitemi skar
gami, między innemi Wojciech Kociołek,
z Dłutowa okazał kartę meldunkowa, ja
ką mu wydał posterunek policyjny
w Dłutowie z rozkazem, że ma się co 3
dni meldować i że nigdzie z Dłutowa nie
wolno mu się oddalać. Oczywiście, że
jest to niesłychane bezprawie, za które
w pierwszym rzędzie starosta ŁaskiSłupczyński jest odpowiedzialny. Poseł
Lewy i red. Wyrzykowski obiecali w tej
sprawie zwrócić się do p. Prezydenta Mi
nistrów ze skargą. W końcu powzięto na
stępującą rezolucję:
Zgromadzeni na wiecu w Tuszynie
pow. Łódzkiego, obywatele 'okolicznych
gmin po wysłuchaniu przemówień posła
Stanisława Lewego i redaktora Henryka
Wyrzykowskiego uchwalili p r* jąć na
stępującą rezolucję:
1. Uważając rolnictwo za podstawę
i fundament życia i dobrobytu całego na
rodu, wzywamy rząd, by natychmiast po
czynił zarządzenia, zmierzające do ratun
ku naszego rolnictwa od ostatecznego
upadku.
2. Uznając senat jako zabytek z cza
sów szlacheckiej Polski, niezgodny z inte
resami ludu, wyrażamy ostry sprzeciw
przeciwko wprowadzeniu senatu w Pol
sce.
3. Biorąc pod uwagę ciężkie zadanie,
jakie miała 'polska delegacja pokojowa
w Rydze, K wraz z jej przewodniczącym
wiceministrem Janem Dąbskim. wyraża
my podziękowanie wiceministrowi Dąbskiemu i całej naszei delegacji pokojowej
za jej żmudne i ciężkie zadanie, oraz za
zawarcie korzystnego dla Polski rozejmu
i przedwstępnego pokoju.
Naczelnikowi Państwa. Prezydentowi
Ministrów i bohaterskim żołnierzom pol
skim. którzy obronili nas od zniszczenia
i ostatecznej nędzy — hołd i uznanie.
WIEC W ŁĘCZYCY. ,
W niedzielę dn. 12 grudnia o godzinie
l-szej po południil odbędzie się w Łęczy
cy na Zamku wiec ludowy, na który przy
będą posłowie z Polskiego Stronnictwa
Ludowego.
7 TOWARZYSTWA POPIERANIA
PRZEMYSŁU LUDOWEGO .
w Warszawie ul. Tamka Nr. 1, dono
szą nam. że przy Towarzystwie tem zo
stały otworzone 7-miesięczne v,vsa tf^c-
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twa, które w ciągu zrmry będą trzykrot
nie powtórzone. Na kursach uczyć się
będą włościanki tkać przedmioty odzie
żowe, wzorzyste koce, piękne dywaniki.
■Oplata wynosi 50 marek miesięcznie. Kan
dydatka otrzymuje mieszkanie i łóżko bez
pościeli.
Drugi kurs rozpocznie sie 1 stycznia
1921 roku.

Spółka P arcelacytna
we (Dom
Lwowie,
ul.
Pańska
Ile
Ligi Pomocy Przemysłowe]):

upoważniona przez G łó w n y U r z ą d Z ie m s k i
w Warszawie, przeprowadza komisowo parcelację
większych majętności w Małopolsce, organizuje no
we osady i wyrabia potrzebne kredyty.

ZEBRANIE OGÓLNE CENTRALNEGO
ZWIĄZKU KOLEK ROLNICZYCH.
Od Centralnego Związku Kółek Rol
niczych otrzymaliśmy z prośbą o za
mieszczenie w „Gazecie*1, co następuje:
Zgodnie z § 21, 22 i 23 Statutu Cen
tralnego Związku Kółek Rolniczych Za
rząd Główny C. Z. K. R.^wołuje niniejszeim do Warszawy na dn. 16 i 17 grud
nia r. b. Zebranie Ogólne (Zjajzd Ogólny)
■nadzwyczajne Cenrałrrego Związku Kó
łek Rolniczych.
•'
W myśl statutu w zebraniu tym ma
ją wziąść udział z głosem decydującym.
1. Delegaci od Kółek Rolniczych ipo
1-yttn od każdego Kółka;

Członkowie Zarządu Głównego C.
Z. K. R.
3. Członkowie Rady C. Z. K. R. (t. j.
ci przedstawiciele Okręgów, którzy byli
delegowani na zebranie Rady w listo
padzie r. b.);
4. Członkowie Komisji Rewizyjnie}
C. Z. K. R.;
Porządek dzienny Zdbrania Ogólnego
będzie następujący:
1. Nabożeństwo w kościele św.
Krzyża;
«
2. Odczytanie i przyjęcie protokułu
poprzedniego Zjazdu;
3. Sprawozdanie i komunikaty;
4. Przyjęcie Statutu' Centralnego
Związku Kółek Rolniczych i rozważenie
sprawy zmiany ustroju Związków Kółek
Rolniczych i Towarzysw Rolnych; ‘
5. Referaty i dyskusje: v
a) O reformie rolnej.
b) O samorządzie wiejskim,
c) Plan pracy w Kółkach Rolnifczych,
d) zastanowiieniie się nad ipotrzebamii drobnego rolnika.
6. Wolne wnioski.
Delegaci mają zgłaszać się poprzed
niego dnia lub w dzień Zjazdu do biura
Centralnego Związku Kółek Rolniczych
(Kopernika 30, parter), gdzie otrzymają
karty wstępu i wskazówki co do nocle
gów. Delegaci muszą mieć ze sobą
i przedsawić zaświadczenia od Kółek,
które ich wysłały, potwierdzone praw
Zarządy Okręgowe. W wypadkach wy*
łątkowych "dw otrzymanie zaświadczę-
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« Okręgu hęótrfe sołąozotw a wWkfomn trudnościami, lub braku Okręgo
wego Związku wystarczy upoważnienie
od Kółka, kóre delegata wysyła.
Zebranie Ogólne rozpocsnie się o gofcteimie 9 rano nabożeństwem w kościele
św . Krzyża,, a obrady o 10 rano w Sali,
która będzie delegatom wskazana w biu
rze Centralnego Związku Kolek Rolni
czych.
Wi razie niewyczerpania porządku
dziennego w ciągu 2 dni zebranie ^będzie
* przedlużoe na 3 dzień. '
oks

‘
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Okólnik C. W. S. R. H.
Z Centrali Wspóldcielczych Stowa
rzyszeń Rolniczo-Handlowych otrzyma
liśmy następujący okólnik z prośbą q za
mieszczenie w „Gazecie". z
< Z powodu bardzo niedostatecznego
dowozu zbóż siewnych ozimych, znacz
ne obszary do tego celu przeznaczone
zosały niestety nteobsiane.
Ponieważ jedynym ratunkiem będą
zboża jare, zwracamy się przeto niniej
szym do wszystkich Stowarzyszeń i Kó
łek Rolniczych z wezwaniem, aby możli
wie jeknajśpkszntej postaramy się obli
czyć, jakie, ilości zbóż jarych będą Lm\
potrzebne tak, aby wystarczyło na1 ob
sianie uprawionych na en cel przestrzeni.
Wiadomo, iż zbóż jarych jest bardzo
niewiele, a warunki komunikacyjne są
bardzo
utrudnione,
zapotrzebowanie
przeto zbóż jarych należy ograniczyć do
ilości i niezbędnych • i udzielać je tylko
tym, którzy własnego nasienia rzeczywi
ście nie majaWobec powyższego należy zwrócić
się pvzedewszys:ki-m da władz powia
towych, aby bezzwłocznie zarejestrowa
ły i zabezpieczyły do siewu zboża jare
w powiecie, a te Stowarzyszenia i Kółka
Rolnicze, dla których zgłoszone zapasy
nie wystarczą, — winny jaknajprędzej
zgłosić zapotrzebowania poparte za
świadczeniem-. Starostwa i przesłać je do
nas, wnosząc jednocześnie po 1200 mk.
za każdy oetnar metryczny1 tytułem zadatku.
Zapotrzebowania należy wnosić mo
żliwie przed, 15 grudnia, aby można je
przedstawić odnośnym władzom, zboża
uzyskać i dowieść do mejsca przezna
czenia.

i

Drobne wiadomości.

PODRÓŻ NAOKOŁO ŚWIATA W AE
ROPLANIE.
W Ameryce czyni się przygotowa
nia, które inają na celu zorganizowanie
pierwszej podróży drogą powietrzną na
około świata. Najpierw przedsięwezmie
się lot piróbny, który wyruszy z Londy
nu we wschodnim kierunku.
Prowadzić będzie tę wyprawę major
Branklej, który już brał udział w locie
ńad oceanem Atlantyckim i latał z Lon
dynu do Kapstadu. W locie tym będzie
brało udział dziesięciu pasażerów, pod
czas gdy aparat jest w stanie unieść pięt
nastu pasażerów.
—Ii-—
-■
NAJWIĘKSZE MONETY NA ŚWIECIE.
Największą i najcięższą z monet zło
tych, które były dotychczas w obiegu,
jest iool Anamitów w Indjach. Moneta ta
waży niemal pół kilograma i wartość jej
dochodziła przed wojną do tysiąca ko
ron. Następną największą monetą jest ja
poński obong. wartości około 300 koron.
Do najcięższych monet srebrnych należą:
anamicki ongel, ważący przeszło funt,
chiński tuol i austriacki podwójny talar

REGIMENT ŻLE UBRANY.
Jan III Sobieski, tak usilnie wzywahy
pod Wiedeń, lubo miał najdalszą drogę,
prawie jednak najipierwszy' tam stanął.
Dość dŁugo czekać musiał na przybycie
Wojsk niemieckich. Te gdy się nareszcie
zgromadziły, wydał rozkaz do przejścia
Dunaju. Postawiono most, król otoczony
koiążętamli i wodzami stanął na wyspie
w środku rzeki, dla przypatrzenia się
przechodzącym wojskom, Polacy marsz
otwierali, kawaleria ściągała wszystkich
oczy piękną swoją i ozdobna postawą.
Można bvk> mówić, że ją umundurowano
kosztem piechoty, w której jeden szcze
gólnie} regiment byl bardzo źle ubrany.
Książe Lubomirski radził królowi aby dla
honoru narodu, w nocy go przeprawić;
król na to nie pozwolił, i gdy ów regiment
ciągnął przez most. „Uważajcie dobrze;
rzekł do otaczających, *ten regiment nie
zwyciężony nigdy się inaczej nie ubiera,
tylko w nieprzyjacielski mundury.
W ostatnie} wojnie, wszyscy byli po TuBACZNOŚĆ CZŁONKOWIE I PRZED- recku ubrani". Jeżeli te słowa nic po
STAWICIELE KOMISJI ZIEMSKICH, lepszyły im mundurów, zapewne w pan
GMINNYCH I POWIATOWYCH OKRĘ cerze ich uzbroiły. —
GU LUBELSKIEGO (pow. lubelski, lubar
towski, putewsk. Janowski, biłgorajski,
tomaszowski, hrubieszowski, zamojski,
K io w y g r a ł miljern?
chełmski).
Numer, na który padła wygrana jed
Rada ludowa P. S. L. pow. lubelskiego nego miljona marek w przeszłym tygod
zwołuje na niedzielę dnia 12 grudnia niu nie został przed ciągnieniem sprze
1920 r. Zjazd członków Komisji ziemskich dany. Wygrana tedy właściwie przypa
do Lublina. Zjazd rozpccznie się o godz. da skarbowi Państwa. Jednak na mocy
10 rano w lokalu Włościańskiego Związku rozporządzenia
ministerstwa
skarbu,
Rolniczego przy ul. Początkowskiej pierwsze 8 ciągnień posiadają ten przywi
Nr, 11.
lej, że jeżeli wygrana padnie na numer
Omawiane będą sprawy reformy rol jeszcze nie sprzedany, to ciągnienie jest
nej. parcelacji i regulacji serwitutów. powtórzone.
Sprawy niezwykle ważne i doniosłe dla
W sobotę tedy odbyły się 2 ciągnie
życia wsi. Referaty wygłoszą zaprosze nia i wygrały numery:
ni: poseł p. Kowalczuk, inni.
0.455,013 > " k
Stawcie się licznie.
0,503,451.
Sekretariat pow. P. S. L.
w Lublinie.

Z GOSPODARSTW A. '
O CHOROBACH KOPYT.
Większa część ktilawizn mą sietlfisko
swoje w kopycie. Przyczyną-bywa nie
odpowiednia podkowa lub nieprawidłowe
kopyto.
Kulawizny zależne od nieprawidłowe!
budowy bywają przy plaskiem kopycie,
lub gdy podeszwa jest wypukłą ku ziemi,
a przeto podlega uciskowi od podkowy
lub twardego gruntu. Jest to wada nieu
suwalna, a należy ulżyć koniowi przeas
stosowną podkowę i pracę na piaszczy
stymi miękkim gruncie. Przy zwężonem
kopycie należy takowe utrzymywać wil- gotnie. Przy malej strzałce należy stoso
wać półksiężycową podkowę.
Również od nieprawidłowej budowy
lub nieodpowiedniego podkucia tworzą się
pęknięcia szczeliny lub szpary w kopcie
niekiedy niebezpieczne, które zabezpiecza
się kiami utni i nitami, a podkowę stosują
zwartą (zamkniętą), łub konia puszczają
bez podkowy na łąkę,
Poprzeczne pęknięcia kopyta powstoją wskutek uszkodzeń korony kopyta (za
trat), pociągających za sobą jątrzenie
w kopycie.
. Próżna lub pusta ścianka czyni pracę
na bruku twardym niemożebną, należy
terpentyną zalewać tworzące się szpaty,
i czysto utrzymywać.
Przy gniciu strzałki należy kopyto
czysto utrzymywać, podkładać suchą podr
ściółkę i strzałkę zwiłżać wodą karbolowa. Przy tej chorobie strzałka się zmniej
sza. Zranienia kopyt zdarzają się przy
kuciu, gdy nożem1 kopytowym, strugiem
ranią podeszwę lub strzałkę, poczem na
leży zimną wodą lub gliną ochładzać ko
pyto i po czterech dniach opatrywać r»nę woda karbolową.
_ , i , 11 ■;M
Przy zagwozdżenhł, to jest, gdy żle
gwóźdź, czyli ufnal wbity został, skutkiem
czego nastąpiło zranienie podeszwy lub
ścianki kopyta, należy natychmiwt usunąć
gwoździe i podkowę konia wprowadzić
do wody, łub kopyt© chłodzić woda lub
gliną, a gdy kulawizna lub ból me ustaje,
niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza
weterynaryjnego.
Zatrat, to lest jątrzenie korony kopy*
ta wymaga opatrunku letnią wodą i jodo
formem i energicznego leczenia przez
znawcę.
Przy ta3f zwanycłi sztynglacK (potL
bitkach), to jest plantach czerwonych
tworzących się na podeszwie skutkiem
ucisku podkowy lub kamieni, należy bez
zwłocznie usunąć przyczynę, a zwłaszcza
gniotącą podkowę.
Przy raku strzałki, przyczem strzał
ka mięsna się zwykle powiększa i przy
ochwacie, to jest wewnętrznym zapaleniu
kopyt, należy niezwłocznie zasięgnąć po
rady lękarza weterynaryjnego.
Przy strychowaniu, to jest gdy kbpyto jednej nogi rani drugą, należy wadę
tę zmniejszać przez odpowiednią podkowę
przeciw strychowemu bez ocela.

t

Z powvższego wynika że uaiważnieższero zadaniem dla gospodarza wiejskiego
będzie należyte pielęgnowanie kopyta.
JAK CZĘSTO NALEŻY KONIA PRZE
KUW AĆ
>
iPrzyjęto, że od 4 do 8 tygodni wd^
kow»a może się znajdować na kopycie, za*
leżnie od tego, czy róg prędzei
woktoł

)‘
)

I
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G A Z E T A

NAJLEPSZE
RĘCZNE

W Y R ^ f t lA
W W A R S Z A W IE

KRG SNA T K A C K IE

odrasta, czy podkowa prędzej czy później
Się starła, czv obluzowała sie, czy pękła
lub rozpolowiła się, czy naciska na po
deszwę, czy wrosła w róg. czy za krót
ka się stała, od pory roku, jak np. zima
czy latem. W miarę tych okoliczności
prędzej czy później należy podkowę od
nowić. W razach nadzwyczajnych nie
czekając terminu wskazanego, należy nie
zwłocznie konia przekuć lub podkowę no
w a przybić. Przezorny gospodarz przed
każdym wyjazdem przejrzy podkowę,
czy należycie przymocowana i nieuszko
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przy pewnej wprawie można będzie sto
sunkowo dok.adnie oznaczyć, kiedy kro
wa się ocieliła. Krowa, która dopiero
przed 1—2 miesiącami się ocieliła, ma
przy nasadzie rogi nabrzmiałe. Gdy jest
wyraźne i długie zagłębienie, to można
z pewnością.twierdzić, że już kilka mie
sięcy upłynęło od czasu, kiedy krowa
wydała cielę mimo, że sprzedający będzie
bardzo zapewniał, że krowa jest świeżą
dójką i mimo, że ta może mieć wymię sil
nie napięte z powodu niewydojenia.

dzona.

^MLECZNOŚĆ KRÓW,
OCENA' KROWY WEDŁUG PIER
ŚCIENI NA ROGACH.

.'Jak wiadomo, maja krowy u nasady ro
gów wyraźne zagłębienia, /tak zwane
pierścienie tyle razy krowa dana miała
cielęta. Dotąd mniemano, że pierścienie
pochodzą stad, iż podczas ciężarności nastaje zastój we wzroście rogów i stąd za
głębienia. W nowszym czasie, toruje so
bie drogę mniemanie, według którego ten
zastój w rozwoju rogów powstaje nie
w czasie ciężarności, lecz w czasie naj
większej produkcji ipleka po wydaniu na
świat cielęcia. Z tego wnosić można, że

Krowy mleczne posiadać winny na
stępujące cechy:
1. Zdrowie. Pod tym względem daje nam wskazówki zewnętrzny wygląd
zwierzęcia. A więc: żywe i wesołe oczy,
wilgotna śluzawica, różowe zabarwienie
błony śluzowej, nor.maina ciepłota rogów,
miękka i sprężysta skóra.
Normalny stan wewnętrzny orgahów
poznaiemy po: równomiernym oddechu,
przeżuwaniu bez przerw i t. d.
2. Pochodzeń e. Przysłowie mówi:
„jaka mać, taka nać“. Kupując krowę
trzeba zbadać jej- pochodzenie. Czv po

chodzi od .mlecznej matki i rasowego bv
chaja. Nadto trzeba wiedzieć wiek k ro 
wy, czy łatwo rodzi i czy nie posiada ja
kich narowów.
3. Budowa wymienia. Duże, dobrze
zbudowane, o ciemnej skórce, miękkie
uwłosienie i wyrazistość żyłek. Wymio
na z-bylt mięsne świadczą o hialę} mlecz
ności.
Ważna rzeczą jest zbadać wielkość
dołków mlecznych.
4. Ogólny wygląd krowy:
Krowa
mleczna winna być długa. Głowa lekka,
pokryta ciemną skórką i osadzona na dłu
giej -cienkiej szyi. Kłąb,nie powinien być
zbyit ostry, krzyż dobrze rozwinięty, zad
szeroki, pierś głęboka i szeroka. Skórka
połyskująca, cienka i sprężysta.
Tylko wtedy. gdv mowa posiada po
wyższe cechy, możemy rokować, że jest
mleczną.
(E).
WINCENTY STEFAŃSKI poszukuje

dzieci pozostałych po ś. p. bracie Mateu
szu. zmarłym w Sadkowie ziemi Płockiej.
Zgłoszenia skierowywać pod adresem;
SMOLEŃSKI. KOZARZEWO gm, Naru

szewo pow. Płoński, ziemia Warszawska.

Odpowiedzi od Redakcji.
pedaje do wiadomości p. p. Członków, źe 3-cie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa odbędzie się d n ia 2 - g o lu t e g o *8921 r,,
W lokalu „Gazety Ludowej" w Warszawie przv ul. Swięto-Krzy sklej Ns 17.
Początek obrad o godzinie 10 rano.
Porządek dzienny:
1) Sprawozdanie Zarządu Towarzystwa za czas ubiegły.
2) Zatw ierdzenie bilansu za rok 1919/20.
3) Zatwierdzenie budżetu na r. 1921.
4) Wolne wnioski.
Zarząd Towarzystwa przypomina P. P. Członkony źe jeżeli w pierw
szym term inie nie przybędzie na Walne zebranie dostateczna ilość osób, to
Zgodnie ze statutem zebranie odbędzie s’ę w drugim terminie dnia 16-go lu
tego 1921 r. i będz e prawomocne bez wz dędu na ilość obecnych.
Imienne zaproszenia zgodnie ze statutem ani w pierwszym, ani w dru
gim terminie rozsyłane nie będą.

DOM HANDLOWY

liłU ljU H U U iU H C n JM S «H
Warszawa, ul, Marszałkowska, Ns 109, róg Chmislnej,
przy Dworcu Kolei Warsz.-Wied.
B A JE z im o w e , r
FLA4ELETY,
BARCHANY,
S U R Ó W K I,
P Ł Ó T N O W id z e w s k ie ,
S ch eK blera i in n o ,
K O R T Y , g a r n itu r o w e ,
P O D S Z E W K I,
KOŁDRY.

HURT i DETAL
Dostaw y do Kooperatyw,
Kółek rolniczych
i Stowarzyszeń.

CENY NAJNIŻSZE.
W y b ó r o g ro m n y .

W ie lk i w ybór* ©
cM
h u s te k .

P. Kajetan Skowrofa w ossównie.
Poprzed ’i adres byt nam źle podany.
„Gaze'ę“ wysyłamy.
P. Barański w Pacanówce. „Ga

zeta" była w strzym ana; po opłaceniu
w ysyłam y r-d 39 numeru stale. Za
czas wstrzym ania, o p ła ty liczyć nie
będztem y.

P. Marcin $~peta w Pietrzykowicach. „G azetę" w ysył my. Kalendarz
ścienny na rok 1921 dodamy bezpłatnie.

centrala ®

s w a r m s ze ii

O ra a e zw H
R Ó IC K -H A N D L O S J y C It,

w W a rs z a w ie , T a m k a M I, Atfres dla depesz „$T030L“.
TELEFONY: D yrektora: 273-46.

Biuio: 266-01.

O ddział sp rzedaży: 273-33

RACHUNKI CZEKOWE:
Me 3005 w Banku Tow arzystw S p ó łd zielczy ch
M 677 w P ocztow ej Kasie O szczęd n o ści.

w W arszaw ie.

D o śtarcza tylko dla kółek rolniczych i Stow arz. Roln.-H andb n arzę
dzia, m aszyny rolnicze, ż e la ro , gw oździe. nasiona, naw ozy p o m o cn icze arty
kuły budow lane, wyroby p o ł o ż n i c z e , m ateriały łokciow e oraz w szystko, co
w chodzi w zakres g o sp o d arstw a i po trzeb rolników.
Załatw ia w szelkie zlecenia handlow o-kom iśow e przem ysłow ców i rol
ników w zak resie artykułów przem ysłu i rolnictw a.
Skupia i organizuje handlow o w ytw órczość rolników w poszczególnych
d ziałac h p ro d u k cy i.
'
|
W spółdziała w organizow aniu stow arzyszeń handlow ych wytworów
wyszukuje dla nich rynki zbytu.
Pom aga w uruchom ianiu i prow adzeniu sto w a rz y sz e ń ro ln ic z o -h a n 
dlowych. f

S k ła d T o w a r ó w B ła w a ln y c h
P9JANOWSKE i N8ARĄ5ZEK,
W a r s z a w a , u l. S z p it a ln a , 6 .

WEŁNY gładkie i koior,»>
SZEWIOTY,
KORTY męzkie i kostjum.,
KORCIK1 130 ctm. szer. od 125 m,
KRATY,
CHUSTKI od 210 m„
CHUSTECZKI na głowę,
C E N Y N A J N IŻ S Z E ,

ss

FLANEL^EHr}^0^orowe 1deseniowe,
DRELICHY, J
CAJG1,

MADAPOLAWY,
BATYSTY i SATYNY,
PŁÓTNA i PŁOC1ENKA.
H U R T S DETAL.

CtKA CtŁCSZEN: Za wiersz roparelcwy lub jego miejsce w tekście M'ł 15.—, zwyczajne Mk. 6— Kolumna ogłoszeniowa za taislm i szpalt/.
Redaktorzy: H e n r y k W y r z y k o w s k i 8 D r. W ło d z im ie r z J a m p o ls k i.
1

W ydaw ca; Liliowa Towarz/Jłw> AT/JawaUn, w os. Henuyka WyrzjkcwskiBfl#.
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