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Wychodzi l-go i 15-go ka?dego miesi?ca.

TRE??: 19·so luteqo 1473 ?- 19-96 luteqe 1923. - W&?ka

z dro?yzn" ZZ, - Miejsk? K"misjn mieszkaniowa ZZ. - Dzia

dek i PSY1 Juljan Eismend. - Ob??d ZZ. -. Wiec sprawozdaw

€zy P. S. L. I? Wyzwolenie". '-
Wyzwoleniec. -

Gll?w?dy o bol-

szewizmie II. DJS. Ofiary.' - Od Re.ekcji.

19-9o lutego 1473-1.9-go
.

lutego. ,1923.
o

,

", W dni u tym u p?ywa 450- lat od dni. urodzin W'o T 0-

runiu jednego, 1 najwiekszych my?licieli ?wiata ca?ego,
chluby narodu polskiego Mi'ko?aj.? 'Kopernika. Dzik?
-dzi? wydaje si? nam sama my?l o tern, z jakiemi tru

dno?ciami walczy? musia?a wolna my?l genjusza,
.

aby
da? ?wiadectwo prawdzie.

f\ jednak by?o tak ...

Ucze? Wojciecha z Brudzewa z ?kadernji Jagiel-'
?o?skiej w Krakowie nie zadowoli? sie zawi?? teorj?
Ptolorneusza, która ziemi?' robi?a centrum wszech?wiat.
i po d?ugich mozolnych docieke-niach i obliczeniach
doszed? do wniosku. ?e nie zi.. . ?c, a s?o?ce jest tymI

punktern wokó? którego '-v p .. «stworzu kr??? planety.
: Odkrycie Kopernika pe, -szy?o .rnysly wszystkich
uczonych ?wiata ówczesne o. Zarnie :;:: zawi?ej teorji
proste wyja?nienie Zjawisk, fizyc rnych przyrody, proste
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j zroz:umim?e dla ka?dego wyt?umaczenie zmian pór

roku, dnie i nocy J
roku astronomicznego, biegu 'planet

i z niemn m?.i.

?\le teorja ta sta?a w sprzeczno?ci z tym, w co od

wieków ludziern wierzy? kazano.

I w naqrode za genialne odkrycie, w negrode "za

bezinteresowne! oddanie si? pracy naukowej, mistrz

.otrzyrna! nakaz od papie?a odwo?ania prawdy g?oszo

nej ?wiatu. Nauka jego by?e wykl?ta, zwolennicy nauki

jego wydani w, rece straszliwej inkwizycji.
l d?ugich lat trzeba by?o, aby prawda, pokazana \

?wiatu genjuszem Koparnika uznana by?a Wszf;dzie
j irnie jego zaja?nia?o, jako to s?o?ce, które on unie-

ruchorni? w przestworzu, ,

Polska mo?e s?usznie si? chlubi? tym wielkim jej
sy.nem, il z uczuciem najwi?kszej r..,d.o?ci obchodzimy
dzi? to wjelkie ?wieto narodewe, bo obchodzimy go
fi welnej Ojczy?nie.

Rodzinne miasto Kopernika Toru? w dniu 19-10
I'ulego" go?cie •. u?dzie w murach swych go?ci· ze stron'

da?eki???. którzy zjad? sie, _by :m,?U, polskiej". ge"j??
sl'owi pols'lti'e-mu ho?d? n.ha?"y odda?. -

Pomnijmy. ?e d?ugo r1iemcy spór wied,li- i wiad_
z narp; o oarG'dowo?.? Ko'pernik8\ g?osE_c

-

?wiatu. ie

nie- POlsk" go wyda?., ale- "iemcy.
-. Odzys'kany od N'iemcOw Toru". ezci? bt:dzie dnia

19-99
i

lute-go nie Niemca, at. Pola,ka, nie genjusz n-i.'··

mi.&i, ale my?l twórcz" po'ls-k,. '"

?rled si?? ?ywf?n? narodu polskiego. przed twór ..

CI_ my?l? genj.uszow jege X po kor" schylmy eze?a .

•••• k.j •.

Walka z dro?yzn?.
Je?eli wzi??? do reki sprawozdanla statystyczne za lata

u.i?g?e pe zawarciu pokoju, to zauwa?ymy ze zdumieniem, ?e

jak przemys?, tak i rolnictwo kroczy u nas naprzód wprost rrn-
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wemi krokami. Obszar zasi ... ych ziem w roku 1922 de

si?gn?? ju? prawie cyfry przedwojennej. Produkcja w4?gla kamien

nego dobieg?o "rawie normy, przemys? w?ókienniczy przekroczy?
cyfry przedwejenne. Zdawa? by si? mog?o, ?e równocze?nie

z wzrostem produkcji, zacznie si? i spadek cen tak na artyku?y
pierwszej potrzeby, jakote? i na inne przedmioty. Smutna rzeczy

wisto?? k?am marzeniom naszym zada?a. Czy?by kardynalna 'za

sada ekonomji politycznej, ?e nadmiar produkcji wywo?uje spa

dek. cen na artyku?y wyprodukowane w nadmiernej ilo?ci, okaza?

si? mia?a 'bez postawn?? Czy stesunki powojenne tak zmieni?y

ca?y ustrój gospodarczy, ?e wszystko na ?wiecie dzieje sle na

wspak, ?e spadek cen wywo?ywa? ma nie nadmiar, a naodwrót

brak [aklego?, artyku?u?
o

Zaiste nie --

PrzyczynQ dro?yzny nie jest nadmiar, a fa?

szywa gospodarka, jest os?awiany, usankjonowany Jt wolny haidel".

Zwolen'nrty wolnego handlu broni? go g?ównie tym argu
...

mentem, ?e lrrhereneja pa?stwa w stosunki handlowe, tamuje

,iJ"dejatyw? prywatn?, co zgubnie wp?ywa i na prz'.'mys? ? nil hande],
,

?, W obecnych 'naszych warunkach gOJpodarczych, nawet przy

n'ac?miarlie produkcji w pewnych ga?E:liach przemys?u' nie mo?e

by? m,my o zupe?nym "welny,m handlu" Zapomlnaj_ ?ol_nbicy
• wolnego handlu

df

o tern, ze u wschodu mowy,o.oS??hlcU ze .ruj

nctflao?y", przemys?em, z racbodu s?siad. J8WSZe gotowego

p?aci? ZI pradukta rolne. Je?eli c?o tych ?afunków'° dodamy
stan naszej waluty, letóra nawet wpcrównaniu z mark, niemieck? l'

jest 2 razy blizke mnie] warta, to nie bt::dziemy sie dzi?i?, ?.

prly nadprodukcji 'w kraju rzeczywistej, my sami przy ? ?.yrh
handlu" b?dziemy uczuwa? niedostatek. we wszystkiernfi' ten

niedostatek, a z nim zwi?zany wzrost c,n
o

b?dzie $to?iowo
wzrasta? z dnia na dzie?.

Czy przy takich warunkach mo?na mówi? o korzy?ciach
., welnego handlu" i czy inqereacja pa?stwa nie jest tu konieczn??

Na pytanie to mo?na odpowiedzie? bardzo ?atwo. Dla pa?
stwa nie jest obojetnern, czy wzboqaca? si? maj? poszczególne

jedwo stki, (fabrykanci i w?a?ciciele wielkich obszarów), czy dob

roby t b?dzie równocze?nie wzrasta? w szarekich warstwach spo,

?ecze?stwa. Pa?stwo jest wówczas silne i bogate, gdy ogó? oby
wateli jest dostatnio uposa?ony. Wychodz?c wi?c z tego za?o

?enia twierdzimy, ?e uporczywie broni?c "woln®go handlu" in-
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teresy ogólno-pa??twowe po?wi?camy gweli zadowolenie apety ..

tów wielkich i mniej wielkich paskarzy.

.Jasnern jest, ?e klase pracuj?ce prz} obecnych stosunkach

gospod(lrczyc? czuje si? najwiece: upo?ledzone, najwi?ce] po

krzy'wdzonc.}. Niez?dowolenie ro?nie i ró?? bcdzie, bo widzirny

naokó?, co si? dzieje. Z jednej strony ro?nie nedza, pr?(ll robo

tnika, czy inteligenta nie mo?e wystnrczy? ne utrzymanie nawet

n?dzne nietylko ju? rodziny; ale nawet sarnego siebie, z drugiej

strony rosn? rnaqneckie fortun, zbt,du\\,qG?: nó wvzysku w?a?nie

tych robotników i inteliqentów.

Robotnik i inteliqent pracuj?c (je ?witu noc';.' ?·?'!..:?c, ?e pra

cuje dla chwa?y i odbudowy tej novej ojczyzny l to, je::?'c os?od?

jego w tej cie?kie] pracy. Bez szem r a nit? znosi (i?i.?? r ;)(}da?,kÓw

bezpo?rednich, które rz?d nak?ada.r:e )0.go dochód, :i?;? [)!'cK,tl.Jc1c

bez wytchnienia ma prawo dornes:;c s.e. sby :

1) bezpo?redni -podarek (?Gchodowy by? _ ?ci?gany równie?

i z tych, którzy z prt.'<C:?' Tol.:&)tnjk?1 dochody czerp iq ;

2)?by ten 'podatek by? proqressywrue
-. proporcjonalny, te

lest abv ten kÓJ), .viele z.:jr'-3bi?, stosunkowo. i .du?o wie ..

J ? J •

•

cej podatku p??cit;
'.'

3) aby na .nowych i :),:?ry(h i"r'l'?-.SlH1;,ÓW byt na?ó?cny wysoki
.

.' podatek .QdJzieiny oc) zysków ·?.'oj?nnych i powojennych;

4) ?by "wolny liandeI "

by? zniesiony (;0. CLCSU' uregll.Jow:a ..

, ,:'·nia. stosur:ków go?podarC:l;r(.h.
iiie wierzyn1Jy dZi? jui: ani kOIJi i?;;t.jZU m do ,walk.i z droiyzn?r

?,
."

a-

nie v{i?rzynly rvrzekaziJ:1iu '\valki ::. Jro?),:(?(:t w?edzom l-szej in ..

stan?jr (?tz?rostwom). f'iie wiel'lyrry lL:? rj;'J v\"?t y-rezwaniu prezy? ""

denta do iipo?eczeli?.;twv. ab:/ pOrT)og)l) ;z?dowi w tej walce jego
z ten' straszp:,,:.m z?'ern. l\cn:isi'tTZ do '"I/c;lki Z dro?yznll nie b?dzie

mógi jak kornis2'J.r:.:: do f?pidem}i u1nlkn\?? ?F2.inice kraju i wzvro ..

ni? \vywozu, bo to prL.e,czy systemo\v'i, ?)t?:,rostwa nie potrafi?'
wzbr,(?ni? wywozu z 'llran1c s\vo;ch prz?.'pu?(:my cukru, którego
odczuwa? by si? brak na Cy,!ll-UL d':oc??!:? v,r fabry(1'?: sk:"dy «?

?ami? od, cukru, bo wyv./óz Cli krtr norrnu je ;:. v.' i?:.ek cuk ;'(';\)::'1 iI<. ów.

Spolecze?s?wo nawet w n?jlepsz?J intc:"icji rTloq?cby ;-Jdli(?
w?adzom 1 <,H'. j i ll-gi ej i nstsncj i, n,?\V(!: Korn ?s,"lrz ow'. Cl i f? ?e r .Jely

wszystkie konQentrowa;yr?y :;i('? r:-!r.\ ]?'C;;C?IG" tylko i:i'-vltlni,:!: ':,abio?

nienie w'y'WOZll 'cn prz,c>r'ZY l' ;:,-; .•... -;..,., ,.,-, ",

I-J" \ fll'·'n'''' !1?i" :'. (I i" 'v\ '()b, ,;;,c-, .. ..,........ .."?..J,, .. \...?Il ...
,

. .., ?\, ... ?

... -j. ...... I f,;...tli .. 1 ...... 'v .,-

tego wo?amy dopóki CZi'J$: do Sejrnu, Sena(u j F:;.??:kf.
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Wnosimy o zniesienie Wolnego handlu na przedmioty i ar

?yku(y pierwszej potrzeby.
Periculurn in mora.

l
.

\

zz .

... _-- .. ? ....... WCK ....

?-.--
.. _-

Miejska' gospodarka mieszkaniowa.

Hrubieszów jest to partykularz,

Zdawa?by sie mog?o, ?e.w takim Hrubieszowie, gdzie ka?dy
, wie tego? sa?eg() niemal dnia, co si? sta?o na S?aw?cinie, na

wet gdy mieszka "li Pedqórzu, czy W ój?sstwie, ?adnych niedo

k?adno?ci, albo te? obej?? obewi?zuj?cych ustaw nie meq?oby
by?. .Jsdnakowe? smutna rzeczywiste?? przeczy powy?szemu
twierdzeniu.

Niemal ka?dy obywatel Hrubieszewa o.czuwa na sobie

straszny b: ak mieszka?. Zjawisko to jest zupe?nie zrozumia?e.

G?ód ten odczuwa nie tylko Hrubieszów, a18. wszystkie miasta,

a nawet i wsie "fi PtllsCEt. ?Ie gdy w innych miejscach i same

rz?dy i spo?ecze?stwo same walez? z t? bol?czk?, u nas nad

z?em tern ?rzecr,odzi si? do porz?dku dziennego.
Czy rzeczy ..... i?cie Magistrat nasz jest .ju? tak bezbronny, czy?

rzeczywi?cie ju? nit! rne?naby by?o zmniejszy? ten przykry objaw
? rozrzedzi? te mieszkanie, gdzie l\ieraz w j.dn.m pokoju mie

szcz? si" p{) dwie i trzy rodziny?

(J.kar?alj? si, ci?gle na .rak inicjatywy ?ryw.tnej budowla

nej, ne brak parceli, zdatnych do budowy, na brak funduszów

j w },asiemieickiej i u osób prywatnych. Wiele w tern jest pra

wdy, ale wiele i !,rzesady.

Sarnorz?dy dba? winny o rozwój mi.st, czy Magistret m,

Hrubieszowa wyzyska? cho? w cz??ci, przys?ulujqC. mu prawo?.

Art. 2?. dekretu Naczelnika Paristwe z dnia 16-go stycznia
1919 r., który dotychczas obewi?zuja, daje prawo gminom
wyw?aszczenia JliezabudowPlnych parceli prywatnych przez gmin?
na cele budowy domów mieszkalnych. Nie potrzebujemy wska

zywa?, ?e parcele prywatne nlezabudewane w Hrubieszowie S1.l

i .nic 5i? na nich ale buduje. Czy Samorz?d popar? inicjatyw?
za?o?enia

. cho?by jakiejkolwiek kooperatywy mieszkaniowej?
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r?ie tylko, ie nie popar?" ale paraliiowa? inicjatyw? osób pry.
J

watnych ..•

Nakon? przechodzim, do bol?czki miasta Komisli' mie-

szkaniowej. Op?eraj?c sl?; na ustawie z dnia 4-go kwietnia 1922 f.

'Komisje obecnie poz?staje w letargu, uwa?a, ?e jej funkcj? s?

ske?czene i czeka ty?ke tego b?ogos?awionego dla niej dnie, gdy
dzia?alno?? ,j?j sama przez sit: ustanie. Komisja Itwierdz. ci?gle,
?e niewyiysiliul)'cn mieszka? w Hrut.ies?ówie n'jema i 'z tego

J'Dwedu zebrania Komisji s? tylko czcz? i prost? fermaJnojcitt •

.

Tymczasem musimy przypomnie? i komisji i obywatelem

fakt, który llli?? miejsce w roku 1921. Sk?ad .?.bisty Komisji

mieszkaniowe] obecnie jest inny, ni? by? 'fi r. 1921, zmiana na ..

st?pi?a wskutek tego, ?e na wniosek jednego 1 ówczesnych
cz?enków komisji D-ra Józefa Skrcbiszewskieqo, komisja kwa ..

terunkewo .. mieszkamewa postanowi?a przeprowadzi? szczegó?ow?

rewizj? lokali 'fi Hrubieszowie i okre?li? ilo?? lokali niewyzyska ...

nych. Do rewizji upowa?ni?a 3·ch swoich cz?onków, którzy otrzy

mali, odpowiednie, za?wiadczenie podpisane przez burmistrza

ówczesnego P. Krauzego.
.

'

Postanowienia swego Komisja wype?ni? nie zdo?a?a, ponie
wa? natychmiast Rada Miejska zlikwidowa?a buntownicz? ko

misj? i powo?a?a inn?, która postanowienie poprzednie annule

wa?e. Rewizja lokali przeprowadzon? nie zosta?a i do dzi? dnia

widzimy lokale ?lbo ca?kowicie niewyskane, albo ?wiec?ce pust
kewnie, chocia? to przeczy w zupe?no?ci srt. 5-ty ustawy z dnia

4-go kwietnia 1922 r., ale przecie? wsz?dzie mamy powinowa
tych, krewnych i t. d., interesy za? og6?u nic nas nie obchodz?.

?e jednakowo? taka' rewizja lokali mog?e da? pewne wyniki,
mo?e nie znaczne, ale w ka?dym razie upowa?niaj?ce nas do

twierdzenia, ?e przez to g?ód mieszkaniowy os?ab?by nawet zna

cznie, upowa?nia nas zdanie jednego z ówczesnych cz?onków,

który zd??y? zbada? par? lokali i jednakowo? znalaz? mo?no??

wyzyskania paru z nich na pomieszczenie nie jednej rodziny,
a przyznania w takim mieszkaniu 1-2 pokojów dla sublokatora.

Zupe?nie jawnie mo?emy w razie ?yczenia cz?onków komisji
wskaxa? pewn? ilo?? niewyzyskanych ?ieszka? "fi Hrubieszowie,

?$IOst8wiaj?c sobie prawo og?oszenia publicznie tych w?a?cicieli

domów, którzy dzi?k! znaj-omo?ciom i poper ciu ze strony w?adz

municypalnych dotychczas potrafili ochroni? lokale zbytkownie
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utrzyrnywane i nie wyzys,kane od zai_era. Hrubieszów to me

Warszawa, lub inne wielkie rniesto, je?eli;j tem de?? trudno

obecnie ukry? mieszkanie, to :jednek j u nas cz? 'ju? la?? si?

t-... sprawtt j czas ten ci??ar, który obarcza tylko jedn? cz??t spe

?et?e?stw.. 'prxe?oiyc na. ,?ych matafM?'6w, którzy posiadaj?
i wp?ywy i miljonowe dochody i dotychczas wywijali li? od ."szel·"

kich obowi_zk6w I w.zg?em wspó?obywateli i wzg,l?dem ojczyzny.

Pi?kn. s?ow. wypowi.da .. e .od ezasu do CZ81U pr,lV by? -

jakiej .okazji nie pomog? ani ojczymie, ani rodakom. Niech?e

<li
. "radcy", którzy zawsze ojczyzn? j Boga m,ajtt na ustach, na

prawd? cho? raz, co? i dla Boga i dla Ojczyzny uczyni?.

zz.

_ .. _._--

Dziadek i psy.

(Bajka),

Z?e brytany zaciekle szczeka?y na Dziadka,

On wida?, ?e dobroci? pysków im nie zatka,

Kijaszkiem niejednemu nadwer??y? z ..... ,

Gdy od Kij.?jwych ciosów pad?a z nich po?owa,

psom' si? nie podoba?a »wyprawa Kjjowa
te

...

F\ widz?c, ?e nasz Dziadek zamaszy?cie wali,

pogryz?y sie ze sob?.. Dziadek za? szed? dalej ...

(Kur. Porany). Juljan Ejsmend •

._-_ ..

o b ? ? d.

Gdy "fi' roku 1905-1906 wybuch?e w F<osji rewo

lucja pro?etarjatu i gdy la?a si? obficie krew ofiarników,

którzy z broni? w r?ku wyst?powali przeciw tyranom,

zalewaj?cym krwi? polskiego i rosyjskiego ludu ziern ie

Rosji carskiej, czyj g?os rozleqa? sie w obronie ?ycia

tych m?czenników i m?czennic "naszej i waszej wol-
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no?ci fi, kto p::}!i? znicze po. zamordowanych ofiarach

wyst?puj?cych przeciw tyranji ?
carów,

.

kto pienie ?a

?obne wznosi? 1)0 ?wi?tyniach Z6? spokój ich dusz wznio-

s?ych?
: .'

.

_.

Czy wy, Panowie, z rozmaitych .ósernek i innych
po??cze? pra 'Nicy'?

.
.

'
.

.

"De rnortuis aut bene, a
-,

ut ni hil". (O urnieraj?
cych mówi. sir:'( al bo dobrze, albo nic si? nie rnówi).

Znamy t? rnaksyrne i nie chcieli?my zabiera? g?osu.
Ale gdy we?mierny do reki, któreb?d? pismo prawi
cowe z dni po straceniu ?1ie::wiadornskiego, widzimy
tam hy;-'nny na cze?? zabójcy, wyczytujemy tam apo

..

teozowanie czynu jeqo, wyczuwamy prawdziwy i niczem

nieukryty ?al, ?e nie uda?o sie wyratowa? od ?mierci

o S0 b y g W ?:l ?e je i e l a \VO i i n ;? r o d u, p i e r wsz e g o k ró lob
ó

j cy
w Polsce. Bezstronny s?d uz nal win?, Prezydent Rze

czypospolite j, ani
')

w oskar?eniu, ani w aktach Sf)rawy
nie móq? znale?? motywów". które da?yby mu prawo
? a s; ki, - w \?/ a sz y c h z ? ? S t? m i e n i a c h \v y z n aj d u j e c i e i m 0 -

?no?? nietylko usprawiedliwienia, nietylko zapomnienia
czynu ha?bi?ceqo imie Polski, ale apoteozujecie i osob?
zabójcy l czyn· jego. Panowie bez sutann i w sutannach

z prawicy. coby?cie nie pisali, jakichby?cie ?rodków nie

u?yw0?i) aby zmy? z zabójcy ha:\b? na nim 'ci???c? oraz

ze stronnictw. które czyn ten pochwalaj?. nie' uda

?/@rT1 sie to. Naród zawsze pernietac WlHTI b?dzie. ?e

chcieli?cie z qwa?ci? I.wol? narodu u. ?e?cie w buduj?cej
si? Polscc d??yli do wskrzeszenia szlecheckieqo .veto"
na w?asn? korzy??, a zgub? wolno?ci,

zz.

Wiec sprawozdawczy P. S. L.
,. Wyzwolenie".

W dniu 2-go lutego na rynku w Hrubieszcwle po uabo?e?

stwie przy udziale licznie przyby?ych z okolicznych wsi w?o?ciaN.
w ilo?ci oko?o dwu tysi?cy, odby? si? sprawozdawczy wiec P. P. 5.
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,'I Wyzwolenie". ['-la wiecu tym przemawiali pos?owie ze stron

:?lchvll ., \}/:i"zw?:d?n ie
"

\VrtH>l1 i M;al?cki .

.

t
\V krótkich ale zrezumia?ych 3?Giwach pos??wie przedsta

wili zebranyrrr 4i>tychczas0wy bieg pracy sejmu, welke stronnictw"

!.ewiceH,
.. ych z prawic? G ochrone

:

r\cnstytucji i zdabyczy prole
t?rjatu, oraz prl.bieg" WybQiÓW w ZQrom?dleniu Narodowen1 ?. p.

pre zydenta N?lrut0wi<:z?, i Prezydent .. Wejciechewskieqo,
Pos?ow!? rElpi?tr!owi!?ti c??? akcj? prawicy oraz nies?ychany

w dziejach PQlski gwmH nil osobie pierwszego r»rezydenta i prze
SZ?i do expe se gencrll?1) Sikorskieqo.

Z prestych i zrozumietych s?ów pos?ów ja?nem by?o ka?de

r,rl?, ze chocia? rz?d .en. Sikorskiego nie jest rz?dem lewicy,
nie jest rz?dem parlamentarnym, alCi rz?d te" daje qwarancj?,
?e naprawa Rzeclyp®?pt"3lit.j naprawd? le?y mu na sercu, ?e

reforrne rolna n??k.ni(?c zacznie sle urzeczywistnia? i '?e z tego

pOWO?lJ lewica rz?d len. Si?.rski??go popiera? b?dzie, dopóki
7. r sz obranej drogi nie zejdzie.

Pó?niej po??owi? przeszli cl? CkIll'llwiAflia spraw miejscowych
! wskazali,

?

e spo?ecze?stwo w Hrubiesz owie i w powiecie po

\?" inne zwróci? uw.g? n? katastrofaln? qospodarke le?n?, rujnu

.i??? drzewosten powiii'tu, na pot8je:rnny· handel wódkl\, który

prowa8iz: do z?odziejstw, d«D bandytyzn1u, na z?y stan dróg w 1'0"

wiecie, przy czem wskvzy","ali, ?e d?tychczill50we pr&ce, ?'r.wa?

Gzcne przl!z Sejmik nie da?y rezultatów i Stllr1 drogi w Lipieach

remontow?r.?j prl?z S?jrnik jest katestrof.lny.
Pos?owie zwrócili uWl!g? na nier?lllllllomierny i wadliwy wprost

sy5te? rozk?Mdu p.datków n? poszczególnych obywateli, na nie

sprawiedliwy podzia? Koni, otr7yrnanych ?18 gospo6iarstw zniszczo

nych i sprzed?wanych przez rz?d za po?rednic?w@m Sejmiku
i od NienIców. W prz?mó"fi?ni.ch swoich pes?owie l?rytykowan

doty(hc.1?$OW?
I

gO$P?lH"?ll'rk? miejsk? rfliasta HrubieszowBl, wyty

kali brak sprawoul?lTl z SejmH(u i RlIdy mic;jskiej miasta Hrubie ..

?ZOW., WSK!\ZyWiidi, ?e pi?C? w glllill/"Jch poz.st?wi21 wiele d.
,

lycz?ni&.

Wiec przebieg? ?po?<o"jnie, w nastroju powa?nym, chocia?

deszcz prze?z\,{odz.i? mówcon., rozwin?? przed s?uchl!\czami pcarlk

Sl?"e sprawy. 1'1? wiecu obecni przyj?li nast?puj?ce 2 rez"lucje ..

które tu w dos?ownem brzrn?eniLJ przytalczamy:
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My, mieszka?cy pewlatu HruDielzow!Jkie.o, zebrani ni

wiecu w Hrubleszowie w dniu 2-go lutego 1923 f. w· Itclbie oktilo

i:·OOb po wys?uchan?-u spr8w.zd?? pos?a Wtony i Mazeckiege
i po ich ich ,rzemówieniach:

1) Stwlerdzamy, ?e l?.mordowllnie ?. p. NarutowicZll, pierw ..

slego pre:z:ydentfj RzeczlPospolitej Pelskie] wywo?ane zo

sta?o przez agitacje prasy prawicowej;

2) petepiamy niecny czyn mordercy, oraz tych, którzy dzia ..

?alno?cizt swoj?l czyn ten wywo?ali i przedtem jeszcze w dniu

11-go grudnie nie cheleli dopu?ci? prezydents-do przysi?gi;
nie dopuszczaj?c pos?ów z lewicy do Sejmu i do Senatu.

3) potyiam} wszystkich tych panów z ósemki, oraz komuni ..

stów, niemców i ?ydów, którzy g?osowali w Sejmie przeciw

rz?dowi Premiera Sikorskieqo oraz nie chcieli /uchwali? mu

prowizorycznego bud?etu, utrudniaj?c tym sposobem prace

rz?du;
\

4) domaqamy si? od rz?du szybkiego rozparcelowania 'nie za

gospod!lrowanych folwarków, oraz ?le zaqespode rowanych ;

I 5) domagamy si? od Starostwa nadzeru za wywo?eniem drze

wa z powiatu oraz likwidacji spó?ek le?nych niszcz?cych

drzewestan, zwracaj?c uwag?, ?e -

zniszczony przez wejne

powiat drzewa budewlaneqo wywozi? nie mo?e;

6) domagamy si? ?cis?ej kontroli nad sprzeda?? i konsumpcj?

napojów alkoholowych, poniewa? wiemy, ?e wsz?dzie na

wsi odbywa sie przy poparciu pelicji nieleqalna sprzeda?
" wódki nawet ma?oletnim, co prowadzi do z?odziejstwa, bam

dytyzmu i koniokradztwa;

7) oczekujemy od Sejmiku sprawozdanie z dotychczasowe]

akcji' przy naprawie dróg w powiecie, ZWL?5?CZa na Lipieach ;

8) oczekujemy, ?e Sejmik wyja?ni, jak i komu zosta?y przy

dzielone konie, przezneczon? dla zniszczonych go?podi?rst?
i otrzymane od Niemców, oraz jakim sposobem odby?o sie

kupno koni ze pieni?dze otrzymane 0(; Rz?du na konie

i dlaczego akcje kupna prowadzi? kupiec Majl;

9) domagamy sle cz?stszej lustracji gmin przez Inspektora Sa

morz'ldowegoi wiekszeqo nadzoru nad dziatalno?ci? se-

kretarzy gminnych;
.

'10) domagamy si? aby Starostwo zwróci?o uwag? na pok?tny
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handel po wsiach i na t.rga?h i handlarzy nie op?acaj?cych

podatku od handlu, poci?gn«:?G do odpowiedzialno?ci;

11) p. Pos?om i Senatorom z P. S. L. :,Wyzwa?enie·" wyre?amy
'-urn.nie za ich obron? praw. ludu pracuj?cego.

.

u.

My, mieszka?cy -rniaste Hrubieszowa zebrani na wiecu

? d?lu 2-go lutego 1923 r. zwatywsry, ?e gospodarka miasta

?iru?Meszowa, jlk wszyscy sami przekon?? sit; mog? ?a w?esnej
skórze pozostawia wiele de ?yczenie, ?e ?.d. Miejska nie prze

j.wie ani checi 'ani iRicjatywy, aby cho? w cz??ci ul?y? rniFszka?
CO.m Hrubieszowa, ?e podzia? podatków uskutecznia? si? niespra
wiedliwie i wed?lJg esobtstsqo widzimisit: cz?onków Rady Miej
skiej, dornaqemy sie kontroli rz?dowej nad dzia?alno?ci? Rady

Miejskiej z jej dotychczasowej dzia?alno?ci, i przekorran i b?d?c,

?e obecna Rada Miejska nie jest zdolna polepszy? stanu gOSPQ

darki miejskiej, ??damy rozwi?zania Rady Miejskiej i rozpisania

nowych wyberów.
Wyzwoleniec.

Gaw?dy O bolszewizmie.

II.

'Dla ka?dego znaj?cego stosunki przedwojenne Rosji na

phuwszy rzut oka zupe?nie niezrozumia?ym jsst zjawiskiem, dla

cze?e ch?op rosyjski, ?wiatopogl?d któreqs zdawa?e sie zbli?a?

sie do tych hase?, które g?osili socja?- rewolucjoni?ci rosyjski

którzy' we wspólnym wledaniu przez ch?opów ziemi?, w tak ZWlJ

nej "obszczynie" widzieli rozstrzygniecie i rozwi?zanie kwestji

agrarnej i g?osili, ?e przez "obszczynyll nast?pi pr?dzej, czy pó

znie] wszczepienie w masy ludu rosyjskiego idei socjalizmu i ??

takim sposobem, Rosja, mijej?s okres kapitalizmu z achodnieqo
odrazu wst?pi ma wy?szy szczebel ustroju socjalistycznege, dla

czego powtarzam, ch?op ten rzuci? w ci?qu niespe?na paru rnie

siecy swoich duchowych wodzów, na których do kosrytuendy

Rosyjskiej g?osc)wa? i z lekki. m sercem przej?? ideje bolszewizmu

Odpowied? nam na to pytanie da .stan wsi rosyjskiej przed wojn?.
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Zwi?zani wiiJkiern niewoli z Moskw? wierny o tern dobrze.

ze reformy socjalne { polityczna, trzeba by?o carom wydziera?

przeriloc?, ?e tytko wówczas, gdy carowie czuli dr?enie t?,go

trmnu na Którym siedzieli, rzucali od niechcenia poddanym swoim

raformy, ale zawsze w takiej formie, aby pó?niejsz erni ukazami

?atwo by?o okroi? to, co ju? zosta?o zdobyte.
/'- , Tam by?o 1. zWyW!Gszc?eniem wle?cian w reku 'l861'. Ukaz

.,? carski znosi? vv?l?dz? nad osob? ch?opa, ale nie uposa?y? ich

'w ?rodki do utrzymania, w warsztat w pracy. Ch?op rosyjski

przed' reform? roln? stanowi? wy??czne wiC1sno'?? dziedzica, sta

nowi? t? ,.i?e: p(l)CictQG?wq, której on petrzebowa! do uprawy swej

roli. f\le dziedzic musia? we w((i$nym interesie dba? o t?, si??

poci?gowll,' wiec, zmuszaj?c ch?opa do odrabiania .pa?szczyzny,

lub wyp?acania czynszu, dziedzic dawa? mo?no?? i tej sile robo

cze; normalne] egzystencji, wyposarzaj?c j/lt VII tak? ilo?? ziemi,

któraby wystBrcziJ?a ch?opu i na w?asn? egzystencj?, i na opla

canie pedatków i pl??stwowych i czynszu. ?t\a?o tego w razie

nieurodzaju, nieszcz??cia, dziedzic znowu we w?asnym interesie

rausis! d.m? o sw? si?? robocze i przychodzi? z pomoc? swoim

swoim ch?opom. Stosunek dziedzica da ch?opa by? ci??ki, ubli

?aj?cy, ale w ka?dym razie oparty na realnych i moralnych zo-

bowi?zaniach.

.

N\?rtzy? to ukaz carski. Dawa? ch?opu wolno?? osobist?,

ale ziemie pozostawia? 'fi reku dz iedzica. Zasadnicze ukaz carski

zobowi?zywa? dziedzica do wyposa?enie ch?opa w ziemie, ale

ch?op musia? z81p?a?i? ze t? ziemi? czynsz dzier?awny. Pod po

staci? tego, czynszu trwa? w dalszym citqgu dawny "obrok", i ?eby

tern mocniej przywi?za? ch?opa do miejsca i do ziemi, ustano

wione najmniejsz? l najwi?ksz? ilo?? zielni, któr? dziedzic obo

wi?z/anyby? odda? ch?opu, przy czem dzia?y by?y 0kr??lone tak,

?e nawet naj,.,.i?ksz8? ilo?? nie rnog?a pokry? wy?ywienia ch?opa,

czyn3zu dzi?r??wnego i podatków, w rt.Jlzie zai o il? przed re

torm(\ ff po:siadaniu ch?opa by?o wi?cej ziemi, ni? po reformie,

nadlTliar t.j zielni ch?op o?towia?zany by? panu z"/fóci?.

Nast?pi? prawdziwy rabunek ziemi od wieków uprawianej

przez ch?opów, tak?@ 'f( obszarze cz.lnnoziemnyrn naprzyk?ad,
w?a?ciciele zllgarn?ii 24 precent zierni uprawionej przez ch?opów.

'Wsk.utek tego nic dziwnego, ?e uposaienie ch?opów w ziemi?

by?o nadzwyczaj sk!lpe, i ?4!, poczyflaj?c od 1861 r. w??daniu
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ziemi? st;'!?O s'i? dla ch?opa wprost ci???r?:m"' Pde rna!o tego"

pa?stwu nie do?? by?o pozostowi? w zale?ric?c i oddzielnego
ch?opa od dz iedzica. P811?tWO postanowi?o zapewni? sobie odbiór

podatków i dla siebie i czynsz dlc dziedzica tak, aby newet

VI razie \vyiarn;;Hl:? s? jednostki, za!?g?y czynsz i podatki pozo

sta?y ?c:?gni(:? e i W?:ytT) cell? ui:rzy.rna?o pierworn? forrne w?a

dani;il ziemie w r??)sji .,obSZC!:y:l?" cz yli wspólnot? roln? .

. \),/C:'-"?;'''lr' j.; .. ? t"r·I;·.,-, .'

[.,!,o..(, ·,i"J> ..

::'\ j·r····/· ."?" 7.' .e .,-;"" I; . .'
.... r·I.·'

v
,\I. , ..

)
....•. ,: .. ' .. - , .... I .. 11 ... ../,' ••

...;.\.,...., 111.< "?I.ll, L ....... ,d,GI, lr;, .. CJIU p,?.,_S2.?a

na wtasnos? ch'opów, nie by!s w?asno?ci? po?;zczególnyd'? je
d'110stek ale \' .. :faSi·no?C!(·?( c??'€';j ?1fl1?r?y (miru) i tylko mir móg? roz

porz ?elza? si? ziemi?, dzieli? z iem.e na pOSZc1:?f;óine d7.ill?ki we

d?ug ilo?ci osób w" rodzinie, oraz rezdz iela? citt?Elry na poszcze

gólne jednostki, ci???ce na grunci? stosownie GO posiadane]
v.r czasowym \vi anl'.l niu ilo?ci z lerll!.

\Vy.twenzB?o to t?kq sytU8lcj?, ?e rolnik nigdy nie by? pewien,

czy po pewnyn1 przecifJ.gu CZf.l3U, i'a z)emia, kt6rlj on w?ad!2 nie

b?dzie r'ilU przez ,jmij,H odebranEl, czy tei1 d.zi??r.:k ni? bf.;dzi? po ,

pewriyrn czssie uszczuplony.
" .

,

Z l?jv?glern CZ[;SU dzia?ki" nadane \')./ r. 1861

z wzrcst1rn l?dno?c:i, t?lde gdy W iQk'u 1891 na

wypada?o przeci?tnie oko?o 9 morgów w roku

spad?a do morgów 4.
.

zrnal??y ?/ral

k??dC? dzia?k?

1900 Iiczb? ta

Ma?o tego, wspófn6ta. rolna prowadzi?&!l'clo z.ni.?ania zie-
. .. '.

mi?. Poniewa? ch?opi pozbawieni byli pastwisk, z r:nusu rnl1sieli
I

-cz??? ziemi pozostawi?· ocl?'ogiem, o ?adnych ulepszeniaich w go

spod?rstwi,?. nie, mog?o by? mowy, poniewai w?a?cicieie czasowi

ziemi, ni? b?d?c pewni, j?k d?ugo ziernia b?dlia w ich POJSill

daniu, nie wprowadzali ani ulepsze?, ani Zmi2ln p?odozrnianu.

" Poniewa? w ka?dej wiosce ziemia nie wsz?dzie je.st jedna

kowej warto?ci, wi?c. przy podziale becznie zwracano na to,

UWBg?,. aby ka.idy gospodarz. otrzymyw.,? Gb:i?lki ziemi jednaka- .

wej w:arto?ci,}V?twarza?o si? sytuacj?, ?e dzielono ziemi? J?lmj

pier\v \v?':d?u9 jej ;.lrodz[ljllo?ci, n? dz:e?y wi?ksze, ? te l?e""u

dzia?y tlzie!c.,"'lC }1.1.i. rni?dzy p057.cze:Jó;r:/ch gospOdai'I:/. Nie rtil

zd(),,?n:;?0 b:?, i:e te pi.?fG morgów co po:,::,i&d?? ch!.op, mia? on ich

w 6-8 dzi??k,?ch .

.J?t\. ni?kq b/t2 '-wyGlaj?o?? zierni ?" Rosji ?witlocz? choci??by

podDfle ni?ej cyfry.

Gdy w f. 1901 w f<osji z 1 he:ktlllra pk?n wyt"1osi? 7.4 etn.)
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w Niemczeeh plon ten równa? sie 15.6, w F\nglji 17, a 'fi Bel.ii

21.3 ch'. sze?c. Z tego co?my powiedzleli jasnern jest" 1& re

JomH? agrarna W Rosji VI r. 1861, amienisj?c stosunek osobisty

ch?opa d. w?a?ciciela,. nie znios?a feudalnej zale?ne?ci ch?-ópa,

rosyjski?go od wielkiege f.'osimdacza ziemi.

Nie wiele rneq?y tu pomód? pó?niejsze reformy. Reforma

rolna Sto?ypina polegaj?ca na zniesieniu wspólnoty w razie zgody

gmiRY, przysz?a ju? zapó?no, bo w posiadaniu ch?opów ziemi

by?e ma?o w stosunku do ile?ci ogólnej ludno?ci.

P .. rcelacja maj?tków prywatnych odbywa?a sie powoli.

ch?ep rosyjski wiecznie czu? szalony g?ód ziemi, pomaga?

seble dcdzterzawiaj?c ziemie od panów, .le dodzierzawiaj?c·

ziemie wchodzi? w jeszcze. wi?ksz? zale?no??, ceny dzier?awne

ros?y nadmiar amatorów wiecznie czeka? ni wolne dzia?ki

I z roku na rok stan ten sie pogorsza?. Ju? w roku 1861 "rzy

wprowadzeniu reformy aie obesz?o sit: bez krwawego .poru

Wyprowadzeni l derplh?o?ci ch?opi nie rez Chwyt.Ule or??"

.? wSlystkie te ruchy rz?d t?umi? krwawo, tembardziek ie ru

chy te zwrócone' by?y nie ?rzeciw p.?sttru,ale tylko przeciw

stanowlsku w?a?cicieli zternsklch. Podlo?a ideowego ru?hy tt

mia?y. '?.

Stan taki jednak wiecznieA.lWa?, nie ?. Rewolu(jl 1917
.

'.?

'l pocz?tk? mi?s?cza?s?. s?e?ow.n. p?z.c:rw' rz_dowi.jAk ,ka?da

rewaluc}.a musia?a wyrJud? i has?a secjalne. Jednym ? .takkh

he?.? by?a, referrna rolna. Secjalt?ct -, reV?olucJeni?ci .prawy. te'

o4k?adall do konstytuandy resyjskie], ale ch?op rosyjski oj? chcia?

ju? czeka?.

Bolszewizm skorzysta? z tego i w
.

celu utrwalenia w?adzy

wyrzuci? pon?tne has?o natychmiestowego przejecia przee ch?opa

zielni od w?e?cicieli i pa?stwa i nic dziwnego, ?e ciemny i nie

u?wiadomiony ch?op rosyjski na ?ep tego has?a si? z?apa? l nie

patrz?c, co jutro mu przyniesie, ?lepo wype?ni? to, co mu pro

wodyrzy belszewizmu wskazali.

Rewolucja bolszewicka '1917 obali?a jednym zamachem

feudalizm rosyjski, da?a ziemi? ch?opu, nie w rezultacie dopra

wadzi?a Rosj? do ne:dzy i savr,a sobie dzi?ki w?a?nie ch?opowi

r(j)syjskiemu wykopa?a grób, () czem pomówimy w nast?pnej

gaw?dzie.
'

D. j. S.
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