
Polaku opamiętaj się!
Ojczyzna nasza stoi przed pow am em  

niebezpieczeństwem ,
Niezgoda polska doprowadziła do tego, że u 

■* nas w okręgu 29 istnieje aż 9 list z kandydatami 
na posłów do Sejmu. Z tego może skorzystać Nie
miec, nasz odwieczny wróg.

Do tego dopuścić nie możemy.
I na pewno niedopuścimy, o ile dobrze przyj- 

żymy się tym listom i ich celom.
Zbadaj sam, a później wybierz sobie tę partję 

która ci się najwięcej podoba.

L ist» nr 3 6
czyli Zjednoczenie gospodarcze. Czołowym kandy
datem Jan Brejski z Torunia — były wojewoda po
morski — opiekun Kościoła narodowego. Trzy
dzieści Księży Katolickich wytoczyło mu procesy 
o zniewagę.

Czy możesz na takiego człowieka głosować?

lista nr. 24
czyli Komitet Katolicko-narodowy. Faktycznie 
jest to tylko dawniejsza ósemka, która zmieniła kil
ka razy nazwę, żeby jej ludzie niepoznali. Partja ta 
idzie przeciw rządowi i niechce współpracować nad 
odbudową Państwa. Na ich liście niema ani jedne
go Kaszuby gdyż p. Rozszynialski wyrzekł się tej 
partji.

lista nr. 2
czyli Polska Partja Socjalistyczna ^Partja ta jest 
wrogo usposobiona do Kościoła Katolickiego i do 
rządu. Na czele stoi pan Daszyński i żyd Diamand 

Dobra to partja — co ? I taką listę śmią pio- 
stawić u nas na Kaszubach i na Pomorzu?

lista nr. 18
cryli lista Niemców, ze zdrajcą Tatulińskim z Linji 
na czele.

Chcesz aby Ojcowie Twoi w grobie się prze
wrócili?

Chcesz aby i ciebie nazywano zdrajcą?
Bo zdrajcą będziesz, o ile oddasz głos na 

listę 18.

Pamiętaj!

lista nr. 7
czyli Narodowa Partja Robotnicza, (prawica)
Partja ta zasadniczo powinna pójść sama dla obrony 
własnych klasowych interesów — ale trudno będzie 
pogodzić się niejednemu z tern, że partja *•-. z ;.jwu 
wysunęła byłego posła Chądzyńskiego jako l.
data. . . .

Podobno człowiek ten w poprzednim Sejmie nic 
a nic dla robotników nie zdziałał, A teraz on idzie 
jeszcze przeciw rządowi. Trzeba było postawie 
innego człowieka. Mało nas*5 robotnicy będą mieli 
pociechy z takiego posła, który w dodatku wojuje 
ze rządem.

lista nr. 21
czyli Narodowa Partja Robotnicza (lewica) P?*- jn
ta idzie bez zastrzeżeń za rządem. Może to i do
brze tak, ale lud Pomorski a szczególnie Kaszubi 
niebardzo chętnię idą za takiemi partjami, które 
podpisują niby „weksel in blanko“ i zamykają 
oczy na wszystko co tam będzie. Zdaje się że 
dużo robotników tak z N.P.R. prawicy jak też z 
N.P.R. lewicy poszuka sobie inną umiarkowaną listę.

Lista nr. 25*
czyli Polski Blok KaloIicKi z p. Dąbrowskim na czele, 
łączy resztki „Piasta" Witosa i Kulerskiego i reszt
ki Chrześćjańskiej Demokracji p, Teski — Dziennika 
Bydgoskiego. Resztki te są niezadowolone i idą 
przeciw rządowi, chociaż Gazeta Grudziądzka (Kuler- 
ski) i Dziennik Bydgoski (Teska) próbują to zatuszo
wać!. Wszystko zdradza Witos, który stoi na ich liście 
państwowej, A Witosowi chyba nikt nisuwierzy że 
on idzie za rządem ? Nieszczęśliwe jest położenie 
„Piasta" na Kaszubach o tyle, że członkowie „Piasta" 
na Kaszubach chcieliby pójść za rządem i chcą parce
lacji rozsądnej na wzór niemieckiej. Tymczasem Witos 
jest za parcelacją bezwzględną — jak dotychczas 
że ludzie mieszkają w norach i zgłodu przymierają.

Lista nr 11
Monarchiści.. Każdy dobrze wie, że monarchiści 
nie zbiorą tyle głosów, ile potrzeba do przeprowa
dzenia choć jednego posła. Ale szkoda by tyle gło
sów miało przepaść bezowocnie dla nas — na ko
rzyść Niemców. Dlatego nie będziemy głosować na 
listę, o której wiemy z góry, źe tam głosy nasze, 
pójdą na marne.


