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PO ROKU NIEPODLEGŁOŚCI.
Rok mniejwięcej minął od czasu, , kiedy zała com. Również bawi w Warszawie deputacja Ukra
mała Się potęga mocarstw centralnych, Niemiec ińców (od Petlury), starając się nawiązać przyjaciel
i Austrii. Wszyscy przypominamy sobie te czasy, skie stosunki z Polską. Ukraińcy zmarnowała swe
kiedy prawie bezbronna ludność polska rozbroiła siły na wojnie z Polakami, a teraz carska generał
dziesiątki tysięcy niemców i austrjaków. My jed Denikin zajął im Kijów i zagraża zniszczeniem woj
ni z pomiędzy wszystkich narodów na wschodzie skom ukraińskim. Teraz dopiero poznali Ukraińcy,
pozbyliśmy się własną odwagą i energią niemiec że ich ocalenie leży w Polsce i Polskę o pomoc pro
kich i austriackich gnębicieli. Dopiero późnaei pod szą. Z tęsknotą ku Polsce wyciągają ręce małe
naciskiem koalicji niiemcy zaczęli ustępować z in oddalone od nas republiki, zbudowane na gruzach
nych krajów wschodnich i jeszcze nie całkiem dawnego carstw a rosyjskiego. Uciemiężeni praez
ustąpili, bo spora kupa niemców siedzi do dnia dizi- Czechów; Słowacy szukają pomocy u Polaków. Jesiejszego na Litwie i w Kurlandii, ani myśląc ustę dnem słowem małe i słabe narody garną się obec
pować na wielokrotne wezwania koalicji.
nie do Polski, widząc w niej siłę, porządek państ
Od roku zaczęliśmy się sami rządzić. Warunki wowy i zapewnienie wolności. Do takiego stanu
od samego początku były niesłychanie ciężkie. Od- potęgi państwowej doszliśmy z małych początków
razu rozpoczętą wojna na wszystkich granicach w przeciągu jednego roku.
Polski- Ukraińcy uzbrojeni i podjudzeni przez niem
Jest u nas dużo jeszcze śmiecia i nieporząd
ców i. austrjaków napadli na Lwów. Czesi napadli ków, które trzeba będzie jak najprędzej wymieść.
na Śląsk Cieszyński. Wypędzeni z Poznańskiego Ale, mimo to trwamy, jesteśmy silnem i rządnem
niemcy rozpoczęli z nami wojnę. Bolszewicy ru państwem, siły nasze rosną z dnia na dzień, czego
nęli całą nawałą na Polskę. A w Polsce było wów najlepszym dbwodem jest to, że słabsi garną się do
czas wojska zaledwie kilka tysięcy, gdy wypadło nas i widzą w nas swych orędowników. U naszych
bić się na wszystkich frontach. Ciężkie to były sąsiadów jest dziesięć razy gorzej niż u nas. A już
czasy dla Polski a cud prawdziwy, żośmy wyszli najgorzej jest w naszej dawnej „opiekunce*1 Rosji,
cało z tych krwawych opałów.
gdzie wojna domowa sroży się z całą gwałtowno
Powoli jednak dzięki mądrości; i energji Józefa ścią i końca jej nie widać.
Piłsudskiego wojsko zaczęło się powiększać i or
Jakkolwiek więc każdy z nas czuje ciężkie
ganizować, patrjotyzm ludności utrzymał spokój
braki,
niedostatki i ciężary nadzwyczajne — może
w kraju, podminowanym agitacją bolszewicką:
my
z
prawdziwa dumą patrzyć na rok ubiegły.
w zupełnym spokoju przeprowadzono wybory Sej
mowe i państwo polskie uzyskało swoje prawo Przeżyliśmy najcięższy rok w naszem życiu państwowem. Rok ten mógł być dla nas katastrofą —
wite ludowe przedstawicielstwo.
nowym
rozbiorem — aleśmy go przetrwali, wzmo
Powiołi też zaczęły gasnąć wojny na naszych
frontach. Dzięki koalicji zgasła wolna z czechami. cnili się i możemy z większa otuchą patrzyć w przy
Potem pobiliśmy Ukraińców i wypędziliśmy ich szłość. Naród nasz wykazał tyle zmysłu państwo
tyle odporności na zalewającą go ze wszech
wojska poza granice Galicji. Potem zgasła wojna wego,
z niemcami na zachodzie. Frontem obecnie czyn stron anarchię, że możemy z dumą stwierdzić, że
nym test jedynie front bolszewicki,'na wschodzie. nie zamilknął u nas — mimo tyloletniej niewoli —
Ńad bolsiże wikami odnieśliśmy szereg ogromnych zmysł sarńorządzenia się, i budowania państwa.
Szczególnie włościaństwu polskiemu przyszłe
zwycięstw, które przyniosły w zysku wyzwolone
Wilno, Mińsk, setki miast i tysiące wsi z przeszło pokolenia muszą oddać hołd, jako największemu
budowniczemu państwa polskiego. •P ra c a n a roli,
8-miijOńową ludnością.
Wskutek wykazania naszej wielkiej żywotno która żywi kraj i broni kraj przed rozpaczą szła
ści i wciąż rosnącej siły, Polska zaczyna odzyski bezustannie. Stały łub strejkowąły fabryki’'i w ar
wać swoje dawne znaczenie na. Wschodzie. Za sztaty — chłop pracował bezustannie, dawał zboże,
czynają się do nas garnąć małe narody, zagrożone dawał rekruta, dawał podatki i daniny, zaciskał zęodradzającą się potęgą rosyjską. W Warszawto i,pracował, utrzymywał spokój w kraju i w ten
bawi obecnie deputacja Lotyszów i Estow', która sposób wyżywił i ocali! ojczyznę. Chwała sa to
prosi Polskę o przymierze i pomoc przeciw niem- » najwyższa chłopu polskiemu!
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iWsłępu^emy w drugi rok naszej niepodległo
ści, Nie będzie to rok wesoły i pogodny, zwła
szcza że zima wyszczerzyła dio nas zęby już w październiku — ale go przetrwać musimy w spokoju
i ofiarnie dla ojczyzny, bo któż uratuje naszą oj
czyznę, jeżeli ją lud opuści?
Jan Dąbski
poseł do Sejmu.

Gawędy ze starym Janem o państwie
i o polityce.
i.
Stary Jan Kaczor słynął jako dziwak we wsi.
Nie chodził sam nigdzie po ludziach, nie robił zna
jomości, nikogo nigdy nie zagabywał. Ot bywało,
w niedzielę tylko szedł do kościoła i prosto wracał
do domu. A dom jego piękny, o dużych oknach,
trochę drzew owocowych i studnia murowana.
Właściwie to u niego wszystko takie jak i u dru
gich. Bo i skąd miałoby być inaczej, na dziewię
ciu morgach, prawie piachów jak i sąsiadów — nie
wielkie panowanie. A przecież i inaczej... ta sama
ziemia jakoś lepiej rodzi, a obejście przy domu ta
kie jakieś czyste, jakby się co dnia na święto pa
trzyło. Mówili na niego „amerykanki**, jako że
gdzieś dawniej bywał na szerokim święcie. Widać
też i dużo tam się nauczył, bo w zimie dzieciska
sąsiadów gromadzi i poucza, a opowiada, a widać
jak z łych dzieciaków dobre rośnie.
Więc też wszyscy go szanowali i 'kochali, a trze
ba było, w potrzebie, po radę szli, czy to co do siejby, czy do podatku lub rekwizycji. A każdy w y
chodzi! z tej chaty jakiś rozjaśniony, pocieszony,
bo usłyszał słowo dobre i mądre.
Więc też sław a Janowa we wsi rosła, już
w każde niedzielne popołudnie ciągnęła gromada
ludzi pod Janową strzechę. Rozpytywali o to i owe,
a Jan opowiadał i tłumaczył cierpliwie. A czasem
to i saun zaczynał pytać, tak jakoś, że ludzie sami
odpowiedź i 'prawdę na swoje pytania znachodzili.
Ot, i w ten jesienny wieczór niedzielny, zeszli się
tu ludziska i gwarzą....
Piotr. Wiadomo, żeśmy wszyscy Polski chcieli,
że Niemiec naród ścisnął tak okrutnie, że już i żyć
nie można było. Ale inak nam się to , wszystko
zdawało...
Tomasz. A toć pewnie, że inaczej., zboża swe
go, jak bywało nie sprzedasz, chyba kryjomo, to
waru w mieście nie ma, opąłu nie ma, a podatek
duży... ot bieda i tyle...
Piotr. Zdawało się, że jak nastanie ta Polska,
to zaraz lepiej będzie, a tu gorzej. I wy Janie musicae przyznać, że jest całkiem źle.
Jan. Niema i co mówić, bardzo ciężki nastał
rok... Ale, jak myślicie, kumie, kto sprowadził na
nas to złe?
Tomasz. A któżby, jak nie obszarnik... Ot za
brać ziemię, bez nijakiej zapłaty, rozdzielić mię
dzy bezrolnych i zarazby lżej się w kraju zrobiło.
Piotr. A mnie się widzi, że rząd i urzędnicy.
Gdzie się zwrócisz, to słyszysz tylko narzekania
na rząd... lló j stryjeczny, co służy we dworze,
mówił, że nawet pan sam kinie na rząd...
Jan. A juści, że przewiniły tu i rządy i pano
wie, pomówimy o tern jeszcze... Ale to złe, które lu
dzi męczy — sprowadził ten, komu na tern zależało.
Piotr. Takby i, wyglądało...
Jan. A powiedzcie mi, czy rządowi albo pa
nom zależałoby na tern, by sprowadzić na kraj żte,
na kraj, którym rządza, w którym sami 'mieszkają?
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Piotr. Prawdziwie, że nie powinno. Ale komu
zależało na naszej niedoli?
Jan. Wiadomo, że tylko temu, kto znaszej niei.
zys'kk A ileż to miljonów wywoził
moskal z tej Polski, a nie kopał to na polskiej ziemi
Prusak węgla i rudy, nie żywił się polskiem zbozeto- Nie zabierał to z polskiej ziemi Austryjak
narty, nie wyciskał na mamą tandetę grosza pol
skiego, zapracowanego w pocie czoła?
Piotr. Toć i prawda... Aleć teraz nie ma już
prawie na ziemiach polskich ani Prusaka ani Mos
kala, a po Austryjaku — nawet swąd jak po djable
wodą święconą pokropionym nie pozostał.
Jan. Zaraz wam na to odpowiem. Ale powiedz
cie mi wprzód, czy pamiętacie jak to i z czego ta
nasza Polska powstała?
Piotr. Przecie pamiętam — ot, jakby to po
wiedzieć, z niczego...
Jan. Siuchajta, ja wam mówię, że gdyby po
wstała z niczego, to by dziś u nas dużo było lepiej.
Prawdziwie, ot rok temu, nie było ani wojska, ani
pieniędzy, ani urzędów polskich, ani kolei, ani gra
nic... ale było złe, prusacką, wrażą rękę zasiane.
A wy wiecie, na czem Prusacy wyrośli, czem
żyli? Siła ich, na polskiej wyrosła niedoli, a Mo
skali siła także. I żył u nich wleczmy strach przed
powstaniem Polski. Abo wielka i silna Pohska
a słabe Prusy i Moskal gdzieś pod Azją się czający,
albo niema Polski i Prusak silny i1bogaty, a Moskal
w Europie się rządzi.
To też bił się Moskal z Prusakiem jedna ręka,
a drugą, zgodliwie siał jeden i drugi zło w Polsce,
by zczezła sama gdy powstamie.
Niszczył ci Prusak i gospodarkę chłopską, ni
szczył inwentarz, niszczył polskie fabryki i kopal
nie, siał coraz to inne i różne pieniądze na Polskę;
aby jak powstanie wolna i niepodległa nie miała
ani dobrego pieniądza, ani towaru, ani pracy dla
robotnika we fabryce czy kopalni, ani zdrowej go
spodarki rolnej. Wywiózł ci ten Prusak tysiące lu
dzi do Niemiec, by potem głodnych i obdartych pu
ścić do zniszczonej Polski. I cóż dasz swemu zbiedowanemu bratu z niewoli? Nie dasz jeść — bo ci
samemu Prusak wszystko zabrał i na całe lata
zniszczył gospodarkę, me dasz pracy i zarobku, bo
fabryki, zniszczone. A Austyjak od lat siał niezgodę
ukraińska, a Moskal uczył łapownictwa, nieporząd
ku, i pędził ze wschodu czeredy żydów do Polski.
A i ten i tamten ciemnotę ludu podtrzymywał,
a nauki zakazywał, a teraz, gdy już Polska jest, gdy
zmaga się i mocuje ciężko z tern zasianem ziem —
nowych się chwyta sztuczek.
Nie może przeszkodzić już wprowadzeniu
oświaty, nie może zahamować uchwał rolnych,
które z ludu polskiego, szczęśliwy mają uczynić
lud, nie może przeszkodzić budowie kolei, fabryk
i kopalń polskich, nie może przeszkodzić naszej
walce, z łapownictwem i niedołęstwem, nie może
zabrać nam zboża i inwentarza, pieni się, a nie mo
że powstrzymać naszych zwycięskich wojsk —
więc innych sztuczek zażywa.
W ysyła płatnych agitatorów, którzy wołają
strejk, wszędzie strejk — w mieście i na wsi, we
fabryce i w urzędzie, na poczcie i na kołei, w dru
karni książek i gazet, w kopalni węgla...
Piotr., Ależ Janie, teraz mi wszystko pojaśnia
l i ' • ? ej Z’e
ro'i — to bie wykopią karto
fli i będzie głód., będzie strejk w fabryce nie będzie towarów, a diożyzoa źyd-owska ludzi do rozpaczy doprowadza,, strejk w kopalni to brak węgła,
a brak węgla to zimno, to żadna fabryka nie pój
dzie, to robotnik me zarobi, strejk na kolei — to
miasta głodem przymierać zaczną... A wszystko
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to na prusacką i moskiewską korzyść. Nam na to
pozwolić nie trzeba!
Jan. Zrozumieliście gdzie robota prusaka i bol
szewika idzie? A więc roztłumaczcie i innym.
Tomasz. To przecie i ja zrozumiałem teraz.
'Jest źle i ciężko, po prawdzie, ale mam potrza zęby
zacisnąć, a pracować, a budować, a czyścić od zła,
od samowoli, od łapownictwa, od pruskich agitato
rów, a przetrwać gorsze bo idziemy ku lepszemu,
a krzyknąć jak to przez was, Janie, uczone dzieci
śpiewają „nie damy ziemi skąd nasz ród".
Jan. A juści... bo prusak i moskal popróbuje
wszystkiego by Polskę zniszczyć... bo albo Polska
silna i bogata... albo on wielki i potężny, ale na
naszej krzywdzie i niewoli1.
E. Kwiat.

Go to było ten „Zjazd Itudowo-Jiarodowy“
w Warszawie i co się na nim działo?
Już od samego rana w niedzielę d. 26 paździer
nika widać było na ulicach W arszawy grupki ludzi,
przybyłych z różnych miasteczek, a i z wiosek tak
że, śpieszących na ulicę Szopena, gdzie ów Zjazd
miał się odbyć. Przy każdej takiej grupce włoś
cian, kroczył poważnym krokiem pan dziedzic, lub
jego rządca. Od tylu lat przyzwyczaili się oni do
poganiania chłopem, do oszukiwania i poniewie
rania go, że naprawdę dziwne człowiekowi było,
skąd to odraza zjawiła się u nich taka wielka przy
jaźń i przychylność dla chłopa. Oto zobaczyli oni,
że lud polski przejrzał na- oczy, zobaczył, żę jest
oszukiwany i poniewierany, i dla swej własnej
obrony przed panami lud ten zaczął gwałtownie
organizować się w stronnictwo ludowe. Panowie
zobaczyli, że to nie przelewki, że stracą wkrótce
całe swoje znaczenie i rządzić chłopem iuż nie bę
dą mogli, więc dawaj na gwałt robić z siebie rów 
nież ludowców.
A było to tak. Jest w Polsce partja, nazywa
się Narodowa Demokracja. Przed laty dwudziestu
jeszcze uczciwie1 broniła ona sprawy polskiej, ale
dziedziców i jaśnie panów było tam wtedy bardzo
mało. Później, kiedy tam zaczęło się pchać dużo
różnych dziedziców, partja ta schodziła coraz wię
cej na szlacheckie podwórko, tak że przed wojną
była1 już partją szlachecko-pańską. Chłopi odsu
nęli się od tej p&rtji zupełnie, przystając coraz bar
dziej do ludowców. Gdy więc został zwołany
Sejm, to partja ta miała wszystkiego 12-ałtu po
słów. Dawaj więc zakładać sidła na bezpartyjnych
posłów chłopskich. Ale jak tu chłopa złapać?
Chłopom ludowcy w Sejmie najlepiej się podobali,
najlepiej więc będzie przyczepić do siebie nazwę
„ludową*1, a dawną nazwę znienawidzoną przez lud
odrzucić. Nazwali się więc „Związkiem LudowoNarodowym", inaczej mówiąc, przemalowali się oni
jak ten lis, co’ to o nim1 w bajce powiadają, na in
ny kolor, żeby nie być poznanymi.
Ta więc oto partja, tylko ufarbowana na inny
kolor, urządziła ów Zjazd w niedzielę, by snadniej
przy pomocy sprowadzonych chłopów rządy pań
skie w Polsce zaprowadzić, by panowie mogli na
dal z pracy chłopskiej żyć, a gdzie się da, to jesz
cze chłopa batem bić. Takie oto farbowane lisy
namówili różnych nieznających się na polityce wło
ścian do przyjazdu do W arszawy, aby się tylko
pokazać, że przy nich lud wiejski stoi.
Przy obłędzie w Warszawie to różni szlachec
cy naganiacze ściskali ręce zwiezionym włościa
nom i zapewniali,, że tylko oni są najlepszymi przy
jaciółmi ludu, a nie te przeklęte ludowce, co to słu
chają tylko socjalistów i żydów.

L U D O W Ai
Podobnych bredni pletli tam ludziom bez liku,
obrzucając ludowców błotem. A chwalili swoich
przywódców, jacy to zacni ludzie, jak tylko oni za
jechali do Paryża, to koalicja zaraz się zgodziła,
żeby Polska bvła. A chłopi słuchali, obiad jedli
i w swej poczciwości myśleli, co to za dobrzy pa
nowie, tacy dobrzy jąk króle jakie.
Ale najciekawsze to dopiero było na zebraniu
w Dolinie Szwajcarskiej. Obstawili się oni tam
przy wejściu policją, żandarmami, różnymi pański
mi ekonomami, rządcami, lokajami i ci bacznie pil
nowali, żeby jaki ludowiec nie dostał się, broń Boże,
na to zebranie i tego potulnego ludku im nie zepsuł.
Do prezydium zasiedli wszyscy lepsi przy
wódcy, a lichszymi poobstawiali przywieizionych
włościan. Najpierw wygłaszali gorące partjotyczne mowy, by rozgrzać ducha u chłopów, a po każdem takiem przemówieniu dawano od prezydium
chusteczkami i czapkami znać, a w tedy rozstawieni
między ludźmi naganiacze wrzeszczeli wniebo
głosy „Niech żyje!" „Brawo!" i tak dalej. Tak sa
mo było przy czytaniu programu, który nibyto
poddawali pod zatwierdzenie zgromadzonym, oraz
przy czytaniu rezolucji, czyli uchwał.
W szystko to, co było dla chłopów niekorzystne,
co nawet było całkiem wymierzone przeciw pra
wom i interesom ludu, to czytali tak prędko i cicho,
żeby ludzie niedosłyszeli i niezrozumieli; wszystko
zaś to, oo ludziom mogło się spodobać czytali głoś
no i wyraźnie, a kończyli zawsze wzniosłymi ha
słami, rozstawieni zaś naganiacze na komendę
wrzeszczeli „Brawo!" „Zgoda!" a rozgrzani okrzy
kami ludzie, często nie widząc wcale podstępu,
również wołali „Brawo", nie bacząc na to, że czę
sto na własną szkodę wołają.
A kiedy gospodarz Stanisław Wróbel z Brończyc, gm. Błaszki z ziemi Kaliskiej zawołał, że nie
wszyscy się na na te uchwały zgadzają, bo są one
przeciw Indowi, a on braci chłopów zaprzedawać
nie będzie, to go obskoczyli różni naganiacze, za
wołali policjantów z karabinami i oskarżyli, że to
bolszewik, tak się zlękli tego jednego światłego
gospodarza, żeby nie otworzył czasem oczów po
zostałym chłopom. A kiedy na zebranie to przy
szli posłowie ludowi: Mizera, Ostachowski, Zalew
ski i inni, należący do Polskiego Stronnictwa Lu
dowego, to ustawieni naganiacze skoczyli do ich
jak oparzeni i tak ujadali i dokuczali aż cii musieli
zebranie opuścić, oglądając się, czy ich tam który
z ujadających naganiaczy nie chwyci czasem z tyłu
za łydkę.
Tak to obawiały się te przefarbowąne na!owczy
kolor lisy, by posłowie ludowi nie przemówili cza
sem do zgromadzonych włościan il nie ipowiedzieB
im całej prawdy o „Związku Ludowo-Narodowym."
Wstydzili się widać sami ci naganiacze tego, co ich
prowodyry gadają, kiedy nawet słuchać togo po
słom ludowym nie pozwolili.
: _D
Inaczej to było na Źjeździe ludowym piastowców d. 29 czerwca. Narodu zjechało się w tedy
z 10 razy więcej, każdy mógł wejść i słuchać, wielu
z przyjezdnych włościan głos ząbierałb, nigdzie
się nie widziało policjantów z karabinami, nikomu
karabinami gęby nie zatykano. Ale wtedy był to
zjazd prawdziwie ludowy.
O Ludu Polski! Ty gospodarzu najlepszy tej
naszej ziemi kar,maciejki! Kiedyż nareszcie prze
staniesz dawać się wodzić za nos, oszukiwać róż
nym wilkom w owczej skórze, kiedyż nareszcie
staniemy jak jeden mąż pod sztandarem prawdzi
wej partii ludowej, jaka jest Polskie Stronnictwo
Ludowe, by wesprzeć mocno swym ramieniem Oj
czyznę kochaną i własną dolę.
Józef Ostachowskl, poseł ziemi Olkuskiej
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Nad ozem obradował Sejm?
Bardzo poważne i głęboko pouczające mowy
wygłosili przy otwarciu Sejmu ministrowie Woj
ciechowski i Biliński. Minister Spraw W ewnętrz
nych p. Wojciechowski występował w zastępstwie
przebywającego w tedy w Paryżu prezydenta .mi
nistrów p. Paderewskiego. Całe jego przemówie
nie nacechowane było głębokim zrozumieniem po
trzeb państwa i ludu pracującego. Natomiast p.
Biliński roztoczył przed posłami cały obraz gospo
darczego położenia kraju.
Z przemówienia tego dowiedzieliśmy się, że
potrzeby państwa naszego stale ogromnie wzras
tają. Pan Biliński (powiadomił Sejm, że obecnie
układa się budżet, czyli ogólny spis wszystkich
przewidywanych dochodów i wydatków państwo
wych za cały czas od 1-go lipoa tego roku do 31
marca 1920 r., czyli na czas 9 miesięcy. Budżet ten
jest znacznie w yższy od poprzedniego, który byl
sporządzony za czas 6-miesięczny, od 1 stycznia
do 1 lipca tego roku. Oto przykład. Wydatki P re
zydium Rady Ministrów kosztowały dotychczas
tylko 18 miljonów, teraz trzeba będzie wydatko
wać na ten cel 79 miljonów. Utrzymanie wojska
. do 1 lipca kosztowało 1 miliard 900 miljonów, czyli
tysiąc dziewięćset miljonów. Obecnie trzeba będzie
wydać 4 i pół miljarda, czyli cztery tysiące pięćset
miljonów. Koleje żelazne wciągu tamtych 6 mie
sięcy kosztowały 514 miljonów, teraz na ten 9-cio
miesięczny okres przewidywane jest na ich potrze
by 1 miljard i 49 miljonów. Poczta i telegraf przedteć 52 miljony, obecnie 131 miljonów. Minister
stwo Zdrowia — przedtem 37 miljonów, obecnie
109 miljonów. Ze wszystkiemi innemii minister
stwami dzieje się to samo. Jeżeli zaś zliczymy
wszystko razem, to zobaczymy, że w tamtym
6-miesięcznym czasie na utrzymanie całego pań
s tw a potrzeba było 3 miljardy i 890 miljonów, na
obecny zaś 9-miesięczny okres potrzeba będzie aż
8 miliardów i 650 miljonów. Nie należy się jednak
' dziwić temu strasznemu wzrostowi wydatków.
gdyż ogromna większość tych wydatków idzie na
. potrzeby wojska i prowadzenia wojny. Jeżeli więc
■wojna ustanie, to i wydatki te znacznie się zmniej
sza.
Następnie obliczył p. Biliński przed posłami,
jakie długi pozaciągalt zagranicą dwaj poprzedni
ministrowie skarbu Englich i Karpiński. Okazało
się więc, że w e Francji jesteśmy dotychczas winni’
114 miljonów franków, w Ameryce 143 miljony do
larów, w Anglji 929 tysięcy funtów szterlingów.
(Jeden funt szterling. angielski pieniądz, równa się
obecnie 156 marek.) Dalei jesteśmy winni Włochom
6 i pół miliona lirów i w Hollamdji 17 miljonów
florenów. Jeżeli się zaś wszystko to przemieni na
marki, to dotychczasowy nasz dług zagranicą wyniesie 5 miliardów 728 miljonów czyli 5 tysięcy
728 miljonów marek. Do tej sumy należy dodać 4
i pół miljarda marek pożyczonych przez rząd od
Polskiej Krajowej Kasy Pożyczkowej, a będziemy
mieli okrągłe 9 miliardów czyli, inaczej mówiąc,
9 tysięcy milionów marek długu, jakie musieliśmy
zaciągnąć. Rozumie się, że ogromna część tych
■pieniędzy poszła na wojsko.
Później przeszedł p. Biliński do sprawy wa
luty, czyli pieniędzy. Niesłychane trudności po
woduje u nas w Polsce różnorodność pieniędzy.
Mamy marki niemieckie, następnie tak zwane pol
skie, wydane przez Niemców, później marki pol
skie wydane przez nasz rząd, prócz tego korony
austrajackie i ruble rosyjskie. Powoduje to nie
słychany zamęt i trudności gospodarcze. Trzeba
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więc jaknajprędizej wydać już własne polskie „zło
te u wszystkie dotychczasowe pieniądze na nie
powymiemac. Musimy więc wydrukować tych na
szych polskich pieniędzy aż na 15 miljardów, czyli
15 tysięcy miljoinow. Jest przy tem bardzo dużo
pracy, zajmie to więc jeszcze ładne parę miesięcy.
Najgorsze to, ze u nas w Polsce nie mamy wcale
takich odpowiednich maszyn, trzeba więc robotę
tę wykonywać w Paryżu i Wiedniu.
'
D .
Z?Ś ty?zy, całe£° gospodarczego stanu
Polski, to Test on bardzo ciężki. Fabryki od 5-ctS
lat są nieczynne, musimy żywić masę ludzi bezro
botnych by me pomarli z głodu, kraj jest zniszczo
ny, wydajność roli ogronie opadła, tak że trudno
nam samym sobie wystarczyć, przytem żywimy
leszcze ludność na ogromnych przestrzeniach Bia
łorusi, Litwy i Wołynia, nic więc dziwnego że
musimy jeszcze żywność sprowadzać z zagranicy
Na to jest jednak jedna rada — wytężona praca’
Trzeba zacisnąć zęby i pracować, pracować bez
przerwy. Musimy podnieść nasz handel,’ urucho
mić przemysł, a nadewszystko zachować' ład i spo
kój w kraju.
Tak mówił pan Minister Skarbu Biliński, stary
doświadczony człowiek, który przez długie lata
był ministrem austrajaoko-węgierskim. My jednak
ze swej strony musimy zaznaczyć, że choć w zu
pełności przyznajemy słuszność wszystkiemu te
mu, co mówił pan Minister, jednak przedewszystkiem musi się rząd zabrać do zrobienia porządku
z panami urzędnikami. Napakowało się tego wszę
dzie po urzędach całe chmary, pozakładało złote
paski u czapek, pensje duże biorą, lecz przeważnie
dniami całemi próżnują i włóczą się z kąta w kat
no kancelariach. A sprzedajność i złodziejstwo
zwłaszcza wsrod policji i żandarmów przechodzi
w szelkie granice. I wojsko nie jest wolne od zło
dziei. Przecież w ciągu tego roku zaaresztowano
u nas masę oficerów i żołnierzy za zlodzieistwa, łapownictwo i nadużycia. Trzeba tu jednak
otwarcie powiedzieć, że jest to prawdziwe szcze
scie, iż u nas tak otwarcie każdego złapanego zło
dzieja wsadza się do więzienia, nie bacząc na tó
ze to urzędnik, albo oficer. Nieszczęściem dopiero
byłoby to, gdyby tak, jak za rosyjskich albo nie
mieckich czasów, każdy największy złodziei i ła
pownik miał zapewniona bezkarność
. Na następujących posiedzeniach Śełmu najważ
niejszą sprawą, była sprawa aprowizacji Piastow cy twardo stali przy swym żądaniu, by ro
s a ! zaprowadzony wolny handel. Poseł Grzedzielski (mastowiec) wygłosił bardzo dobra mowę
w obronie wolnego handlu, mądrze udowodnił ź?
wszelkie ograniczenia w handlu zbożem w y ch o d ź
na niekorzyść miast i robotników. Jednak ludowonarodowi chociaż przedtem dużo krzyczeli o wob
nym , handlu, to jednak w komisji a p r o w i z a c j i
w ykręci,.kota ogonem i chcieli rządowii nadać
prawo ściągania takich kontyngentów tiki
się będzie podobało ; a już socjaliści, to ći S łą n " S
zadali przymusowej rekwizycji. Łatwo jest w S
panom socjalistom plądrować po cudzych stodo
łach, do swojej jednak nikogoby nie dopuścili.
. Został również uchwalony nagły wniosek
C.WO Stojkowi rolnemu, oraz w n tas* S
Sto'
larskKgm wzywający rząd, by jataralszfb-Si
S f S ra” a * Cei“ ZaOMlrzenia ™ inM w i sS. Na miejsce posła Nowickiego
s y ie“ X S U Wybtany
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, i _ * w niewoli rosyjskiej, ale po upadku rządów car£ żądaniem, by Sejm uchwalił rekwizycję ko
chów chłopskich dla wojska. Posłowie ludowi -i . I . ih uzyskał swa niepodległość. Pomimo, cięż-

, ‘$h warunków kraik ten obronił się przed zarazą
pytali wtedy panów oficerów z Ministerstwa, c<
Ministerstwo robiło w maju i czerwcu, że z a w c r-^ i( -lszewizmu i panuje tam spokój i porządek. Mąnie zatroszczyło stię. by przygotować dla żołniei- t p. zy Finlandczycy nie tylko zaprowadził' ład
* swoim kraju, ale znaleźli się w tvm szczęśliwym
na froncie ciepła odzież na zimę. I dopiero ter.
oł-ożeniu, że nie potrzebowali prowadzić wojny,
kiedy mrozy chwyciły, szukają panowie oficero
wie z Ministerstwa rozumu.... w piętach i chca po Obecnie Koalicja, proszona przeź Moskali chce
chłopskich komorach kożuchów szukać. A czyż wciągnąć Finlandię do wojny z bolszewikami.
to nie należało zawczasu zarekwirować różnych Finlandczycy jednak nie chcą tego darmo zrobić,
zimowych towarów po paskarskich składach? Jest i choć im Koalicja obiecuje i uznanie ich niepodle
to niesłychane niedołęstwo i karygodne niedbal głości i daie im bardzo ważne wyspy Alandzkie
stwo, za które panowie oficerowie z Ministerstwa na morzu Baltycckiem namyślają się oni jeszcze
nad tym poważnie, bo widza, że najcenniejszym
powinni być Oddani pod sad wojenny;__________
skarbem narodowym . to jest krew jego synów.
W celu nabycia wyborowych DRZEWEK OWO
KLĘSKA JUDENICZA. Przed kilku dniami
COWYCH, NASION, NARZĘDZI OGRODNICZYCH ogłosiły gazety codzienne wiadomość, że generał
radzimy zwrócić się do najstarszych i największych
ludenicz pobił bolszewików i odebrał im Peters
Zakładów Ogrodniczych C. ULRICH, istnieiacych burg. Okazuje się. że wiadomość ta była niepraw
od roku 1805 w Warszawie przy ul. Ceglanej 11.
dziwa, bo Judemicz nie tylko nie zdobył Petersbur
ga, ale poniósł klęskę, musiał się cofnąć i błaga
G M s o ś t i t e l e g r a f ic z n e .
teraz Koalicię o pomoc.
CHCĄ SWE SIŁY POŁĄCZYĆ DO WALKI
Z FRONTÓW BOJOWYCH.
Z GNĘBICrELAMI. Petlura, naczelnik Ukrainy
naddnieprzańskiej (dla tego, że leży nad rzeka Dnie
lo
•
’' •
,
Bolszewicy pod miastem Połockiem dwukrot prem) chce porozumieć się z państwami nadbalnie rozpoczynali wielka ofensywę przeciw naszym tyciemi Estonia, Litwą, Finlandia i Łotwą i utwo
wojskom. Zgromadzili oni tam w różnych miej rzyć związek przeciw Denikinowi, który chce od
scach masy swego wojska i niepostrzeżenie ude budować wielka carska Rosję i nie uznaje niepod
rzyli na nasze wojska. Zostali jednak rozgromieni, ległości tvch narodów i państw, które powstały
a w tych miejscach, gdzie oddziały nasze musialy na gruzach Rosji. Marzy on nawet o odebraniu
się chwilowo przed przeważajacemi siłami bolsze- Chełmszczyzny.
Nasza Narodowa Demokracja, czyli jak się te
wdckiemi cofnąć, wojska nasze przeszły do ataku
i nietylko poodbieraly utracone chwilowo miejsco raz przechściła, Związek Ludowo-Narodowy usilnie
wości, lecz zjłobyły dużo jeńców, broni i amunicji chce porozumienia z Denikinem, nie bacząc na to,
że ten carski generał jest zdecvdowiany'm wrogiem
Na innych frontach naogół pańował spokój.
JAPOŃJA RATYFIKOWAŁA CZYLI ZA wielkiej i silnej Polski i gdyby mógł, toby z powro
TWIERDZIŁA TRAKTAT. Ze stolicy japońskiej tem Polskę noddał rod carskię jarzmo.
POWSTANIE PRZECIW DENIKINOWL . ,
Tokjo donoszą, że traktat pokojowy został przez Ja
W okolicach Połtaw y wybuchło powsfanię
ponię ratyfikowany ((Zatwierdzony).
BUNT SŁOWAKÓW PRZECIW CZECHOM. chłotriskie, skierowane przeciwko Denikinbwi.' Po
Wrzenie wśród ludności słowackiej i rusiriskiej wstańcy zdobyli podobno Połtawę, Mirgorod i in
przeciw Czechom jest coraz większe. Niedawno ne miejscowości.
CO SIĘ DZIEJE Z FON DER GOLCEM Ge
zbuntowały się dwa pułki słowackie i musiano je
nerał
niemiecki fon der Gole, który miał wynieść
fOzbraJać przy pomocy żołnierzy czeskich.
ZASTĘPCA PADEREWSKIEGO W PARYŻU. się z cała swoja armia do faterlandu ( to jest do
Jako zasteoca Prezesa Ministrów i pierwszego de Nómiec), wynalazł nowy sposób oszukiwania Ko
legata na konferencji pokojowej wyjechał do Pa- alicji. Wysyła mianowicie do Niemiec żołnierzy
.ryżśa p. Patek, poSeł polski w Pradze Czeskiej. Pan chorych i rannych, a za to przyjeżdżają do niego
Dmowski, którego tak wysławia Związek Ludowo- z Niemiec żołnierze zdrowi i dobrze zaopatrzeni,
Narodowi’' nie może tam nic poradzić, więc na ubrani w mundury rosyjskie. W rezultacie Hczba
gwałt telegrafował po Paderewskiego, albo jego niemieckich żołnierzy na Litwie i Łotwie nje tylko
sie nie zmniejsza, ale wzrasta. Sam fon der Gole
2'aśt^Dćę.
miies-żka teraz w Szawlach i ubiera się w rosyjski
. KOMISJE PLEBISCYTOWE. Członkowie ko mundur
oficerski.
misji plebiscytowej dla Górnego Śląska i Prus Za
WIELKI STRAJK W KOPALNIACH WĘ
chodnich oraz członkowie dla wyznaczenia granic
Polski. Niemiec, ..Austrii i Czechosłowacji ocze GLA W AMERYCE. W Ameryce Wybuchł strajk
kują tylko chwili wejścia w życie traktatu poko górników. Straikuje pięćset tysięcy robotników.
JUGOSŁOWIANIE PORÓŻNILI SIĘ. Jak wiar
jowego, aby udać się do wyznaczonych okręgów
domo,
Koalicja połączyła Serbie i Chorwację, two
i rozpocząć swe prace.
BEZPRAWIA CZESKIE. Kilka dni temu świę rząc w ten sposób nowe państwo Jugosławię. Oka
cili Czesi rocznicę powstania państwa czeskiego. zuje się, że połączenie to nie iest bardzo silne, bo
Nauczyciele szkół polskich na Śląsku Oieszyńskiem wolska chorwackie nie chca przysięgać na więrświętować nie chcieli; sa oni teraz śledzeni, a kil- "ość królowi serbskiemu. Wielu Chorwatów uwię
tcnnńsfu nawet zaaresztowano. Jest to niesłychany ziono.
CO SOBIE PLANUJĄ NIEMCY? Naczelnik
gy/ałt, przeciwny wszelkim prawom międzynaro
rządu niemieckiego Ebert powiedział we Wpocladowym.
win, że rząd niemiecki uważa za najważniejsza tro
WILSON WSTAŁ Z ŁÓŻKA. Podobno Wil skę utrzymanie Górnego Śląska przy Niemczech
son jest już dużo zdrowszy. Pierwszy raz wstał A wiec baczność. Polacy!
z łóżka aby powitać króla belgijskiego i jego żonę
CZESI PRZEŚLADUJĄ POLAKÓW. W po
FINLANDJA NIE CHCE WOJOWAĆ Z BOI
wiecie frydeckim na Śląsku Gaszyńskim Czesi
■SZEWIKAMI. Na nófnocy od Petersburga iest m
sunęli cała służbę folwarczną polską, a na jei miej
’v kraik zwany Fhdandja. Kraj ten jak i Polska, scu osadzili żołnierzy czeskich.
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STRAJK KSIĘGARSKI W PARYŻU. W Pa
ryżu zastraikowałii wszyscy pracownicy księgar
scy i roznosrcieie gazet.
DELEGACJA ŁOTEWSKA W WARSZAWIE.
W tych dniach przybyła do W arszawy dele
gacja rządu łotewskiego z ministrem spraw zagra
nicznych na czele. DIegacja prosi Polaków o po
moc i poparcie.. (Łotwa jest to kraj leżący między
Kurlaodją i Estonją. Największym nłiastem jest tam
Ryga).
DELEGACJA SUWALSZCZYZNY W PARY
ŻU. W Paryżu bawi obecnie delegacja z ziemi Su
walskiej Domaga się ona przesunięcia linji demarkacyjnej, czyli rozgraniczającej tymczasowo Pol
skę od Litwy, jeszcze bardziej na północ.
GODZINA OSTATECZNEGO ZJEDNOCZE
NIA JUŻ BLIZKA. Koalicja postanowiła obsadzić
okręgi podlegające plebiscytowi przez swoje woj
ska. Są to okręgi Kwidzyn, Sztum, Malbork i Ol
sztyn.
NIEMCY WYNOSZĄ SIĘ. Władze niemiec
kie czynią już przygotowania do wywiezienia swych
urzędników z obszarów przyznanych Polsce i ob
szarów, gdzie ma się odbyć plebiscyt. Z obszarów
tych przeniesionych będzie 100 tysięcy urzędników
w głąb Niemiec.
NIEMCY PŁACĄ KONTRYBUCJĘ (ODSZKO
DOWANIE) WOJENNĄ. Z Niemiec wysłano nowy
transport złota w sumie 40 milionów marek do
Anglji.
CIĘŻKIE POŁOŻENIE OBCOKRAJOWCÓW
W AMERYCE. Położep.ie obcokrajowców w Sta
nach Zjednoczonych Ameryki Północnej jest obec
nie trudne. Strajki są prawic w każdem mieście.
Polięja strzela, lecz przeważnie tylko do Polaków,
Rosjan, Ukraińców, Słowaków. Aresztują nawet
łudzi nie należących do fabryk objętych strajkiem.
WĘGRY ATAKUJĄ CZECHÓW. Z Pragi do
noszą, że węgierskie oddziały ochotnicze przygo
towują się do ataku na Słowaczyznę. Oddziały te
wystąpiły już zaczepnie i usiłowały przeprawić się
na łodziach przez rzekę Dunaj na stronę słowacką.

OŚWIADCZEHSE

w ażne dla nerw ow o c h o ry ch , osłabionych
i ludzi pozbawionych epergji.
Po przebyciu 4-Ietniej wojny i połączonych
z takową następstw, byłem nie mając żadnej orga
nicznej wady, tak zdenerwowany i chory, iż nie
wiedziałem, co ze sobą począć. Ból głowy, bicie
serca, bezsenność, ociężałość całego ciała, brak
energji i rozdrażnienie podkopywały moje zdrowie
w zastraszający sposób. Wszelkie używane środki
i kuracje nie pomagały. Nie mogąc dać sobie rady
zwróciłem się do dawno znanego mi lek. pułk. Frendła, który oświadczył mi, iż tylko naturalne pokar
my nerwów mogą organizm mój przyprowadzić
do równowagi. Zapisał on mi z apteki Barcza,
Marszałkowska, sól lecytynową Nerwiwit, której
od 4-ch tygodni używam. Już w drugim tygodniu
po użyciu czułem się spokojniejszym, organizm mój
zaczął w normalny sposób funkcjonować i obecnie
po 4-ch tygodniach czuję się zupełnie zdrowym
i ochoczym do pracy.
Wdzięczność powoduje mnie w interesie
wszystkich chorych i zdrowych te kilka słów pu
blicznie ©świadczyć.

Ludwik Malinowski.
Nowy świat 30.
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Konwulsje strejku kolejowego
Zdecydowana postawa społeczeństwa, wrogo odno
szącego się do strejku przyczyniła się do z ł a n S t
spoi u. Również strajk górniczy nie udał się. Wałka
Irlandczyków o wolność zaostrza się i wiele kh>
potu przyczynia rządowi, który wszystkim zape
wnia wolność - nawet Żydami w Polsce opiekuje
się, a u siebie w domu nie che ustąpić ze swej
władzy na rzecz słusznych żądań Irlandczyków
W . Egipcie i Indjach angielskich zaczynają sie'
ruchy i demonstracje przeciw rządowi, gdzie lud
ność domaga się praw i swobody.
We Francji zwycięskiej — lecz bardzo osła
bionej wewnątrz, wzrasta drożyzna, która wywo
łuje ogólne niezadowolenie z rządu i nie są wyklu
czone wszelkie zmiany polityczne i społeczne
W ęgry po przejściu rządu bolszewików nie
rnogą przyjść do sił. Ucierają się tam również silne
prądy monarchiczme z republikańskimi. Rząd wę
gierski do dziś dnia nie jest uznany przez koalicję
co pogarsza i tak ciężkie położenie.
Czechy jakkolwiek uchodzące za kraj bogaty
mają stosunkowo olbrzymie długi państwowe, w y
noszące przeszło 8 miliardów koron. Więc i tu
drożyzna szaleje, a przy braku środku żywności
niezadowolenie wzrasta i lud miejski zaczyna jaw
nie występować przeciw rządowi.
Czesi strasznie uciskują Słowaków, areszto
wali ich dzielnego przywódcę ks. Hlinkę. Na Słowaczyźnie coraz większe wzburzenie,
Niemcy zwyciężone wykazują najszybszy
zwrot ku lepszemu. Rząd skupił w swoich rękach
całą władzę. Na wszystkich połach wre wytężona
praca. Robotnik niemiecki zrozumiał, że dźwignąć
go może jedynie praca — i już obecnie widzimy
skutki. Przemysł niemiecki zaczyna' zwycięsko
konkurować z przemysłem angielskim.
Ameryka dotąd nie zatwierdziła traktatu po
kojowego z powodu opora znacznej części posłów
amerykańskich w senacie, t. j. izbie wyższej. Pre
zydent Wilson, który udał się w podróż agitacyjną
za podpisaniem' traktatu, ciężko zachorował. Te
raz już ma się lepiej.
Najprostszy, wypróbowany sposób pozbycia
się bólów, wywołanych gośćcem, reumatyzmem,
podagrą, nerwobólami, ischias, postrzałem, darciem,
lub łamaniem, katarem, zapaleniami, hiszpanką i t. d.
Bierze się kawałek Rheumonu, zwilża alkoho
lem i przykłada na bolące miejsce. Rheumion w y
wołuje samoistnie masaż i usuwa najdotkliwsze
bóle. W całym świecie użyta ze skutkiem nieza
wodnym metoda. Rheumon otrzymać można w każ
dej aptece i składzie.

Dlaezago „Gazeta" ule wychodziła?
Pracownicy drukarscy postawili żądania pod
wyższenia im płacy tygodniowej i znacznego po
większenia ilości dni, wolnych od pracy. Ponieważ
były to żądania bardzo wygórowane, tak że po ich
przyjęciu ceny książek byłyby uię podwoiły,więc
właściciele drukarń, w których drukują się książki
i gazety tygodniowe, żądania te odrzucili*. Jedy
nie tylko właściciele tych drukarń, gdzie drukują
się gazety codzienne, zgodzili się tymczasowo na
podwyżkę, wobec czego wszystkie pisma codzien
ne nie przestały wychodzić, w pozostałych zaś dru
karniach rozpoczął się strajk. Niektóre pisma lu
dowe, które były drukowane w drukarniach gazet
wychodzących codziennie, nie przestały wychodzić,

GAZETA

. i,

"2

LUDOW A

ponieważ tamte ^rtifcatroe byty czynne; „Gazety
Ludowej" jednak zeeerzy, to <sst pracownicy me
piozwotiii wydawać, ponieważ była przedtem oiufeowaraa w drukarni P- Bogusławskiego, gdzie dni kowano’ również i książki oraz inne tygodniowe
gazety Redakcja nasza zgodzita się na wsżysilrie
żądania strajkujących, aby tytko nie dopuścić do
©r-zerwaoia „Ga®ety“. Nsc to nie pomogło, straj
kujący Zeeerzy 'odpowiedzieli, że dopiero wtedy
pozwolą na wychodzenie „Gazety*1 aż im właściciel
drukmnii* i na wszystkich innych robotach postąpi.
-Nie było więc innej rady i musieliśmy się udać
&ż do Lwowa do tamtejszego bratniego naszego
p-isma „Kurjera Lwowskiego z piosoą o pomoc.
I tam to właśnie we Lwowie został wydrukowany
Nr. 41 naszej „Gazety" Lecz gdy pracownicy dru
karscy iw W arszawie dowiedzieli o tym, zaraz po
słali do Lwowa wiadomość do tamtejszych swoich
kolegów, by również odmówili drukowania „Gazety

Ludowej**, bo między robotnikami wszędzie jest
ogromna jedność. Nie mogliśmy więc już nadał
we Lwowie „Gazety" drukować. I dopiero po dłu
gich i mozolnych poszukiwaniach znaleźliśmy dru
karnię:, w której sami właściciele zgodzili się dru
kować naszą „Gazetę" bez pomocy innych praco
wników. Aie wobec tego wszystkiego druk „Gaze
ty “ kosztuje nas obecnie znacznie drożej, a i papier
podskoczył bardzo w cenie, będziemy więc musieli
cenę „Gazety** dla wszystkich naszych przedpłatników podnieść.
Zwracamy się więc do wszystkich naszych
dotychczasowych czytelników, by jaknajprędzej
nadsyłali nam zaległe pieniądze za kwartał 3-ci
oraz na kwartał 4-tv do końca roku.
Postaramy się wydawać obecnie zwiększone
numery, by Czytelnikom naszym brakujące nume
ry powetować.
ZARZĄD „GAZETY LUDOWEJ".

Dr. Jup zyjmuje
Sja S
w M ska
od 4 do 6 p. p., w yłsjeana© tSSsa k o b i e t ,
w W a rs s a w S e g K r i io z a M

38, m , 3 , telefon 102.77.

S k U T ^ rpr. ST. KRCZKOWSKi
b . s t a r s z y Os^dyn. K8Sni!s:5 O c z ste j W as«sz. Uni«w. powróci}.—Przyjmuje na
siały pobyt dla leczenia I operacji ocznych. W a r s z a w a , S m o ln a X« 38.

i z nią wracają

SZCZU R
M Y

a r e o łW M iH ,
w W a rs z a w ie , T am k a M 1.

A f e dla dspssz ;,$TAR0L“ .
Dostarcza Stowarzyszeniom Rolniczo-Handlowym, Kółkom Rolniczym maszyny
i narzędzia rolnicze, nasiona, nawozy pomocnicze, materjały budowlane, galanterję
żelazną, materjały łokciowe, oraz wszystko, co wchodzi w zakres gospodarstwa
rolnego i p o tr z e b ro ln ik ó w .
Członkami „Centrali* mogą być Współdzielcze Stowarzyszenia RolniczoHandlowe.
Ma udziały obowiązane są złożyć do „Centrali0 10«/o własnego kapitału udzia
łowego i 100 mk.— wpisowego.

N A JT A Ń S Z E O G N IO T R W A Ł E

.

BUDYNKI i DACHY
C IE P Ł E , SU C H E , Z D R O W E , Ł A D N E
Objaśnienie wysyła darmo firma

J. ZABOKRZECKI i S -k a
W a r s z a w a , u l. C z a c k ie g o JG 9 w»0& «ik«).

SWIERZBĘ

M A*Ś“Ć

S c a b io fo rm -O ra ń s k i
prowizora farmacji 1. ORAŃSKlEdÓ.

Mocniejsza dla dorosłych i łagodniejsza dla dzieci.

N ie płatni bielizny.

M a przyjem ny zapach.

- Potas wtłHH'a salWtfe wtblaiiaig jest p m t a li iiaia.:
Po skończonej kuracji łatwo daje się zmyć wodą.
Sprzedaż w aptekach I składaeh aptacznych.
Główna sprzedaż: Hurtowy skład apteczny
W aF 3 2 8 W S , Z 3einfi 2 4 .
.

w

stosujcie SC M P S,
który bezwzględnie tępi
SZC ZU R Y 8 M Y S Z Y .
ząd ć w aptekach i skłidach aptecznych

Posiadam do sprzedania form§
dwucegłówkę, żelazną; do wyrobu
cegły piaskowo-cementowej, wa
piennej. i śyrówki jest zdatną, wraz
z arfą i t. p. przyrządami, w cenie
przystępnej (w rublach; markach
lub koronach).
Wiadomość:

St. Konopski
w M r > C B S x e w ie 9
poczto W y sz o g r ó d , ziem,
P ło c k a .

CZYTAJCIE fł

„ G a z e tę
L udow ą**!
Następne numery wyj
dą w podwójnej obję
tości.
Je d n a jcie czytelników
dla Waszej „Gazety".

y - , -»ij,

4 » ta PO LSK A LO TER JA KLASOWA

'

n a INWALIDÓW WOJEMNYO
WARSZAWA, TRĘBACKA Ne 2.
Na 40,000 losów — 20,000 losów i l premja wygrywają razem

4 m iljo n y 4 6 2 m a re k .
Największa wygrana S B © s@ © 0 mk.
C ena lo su w k ażd ej k la sie
m arek .
x/2 losu S4 m k ., V* losu 7 mk., '■/s losu 3 m k. §0 fe n .

Ciągnienie V klasy odbędzie się od dnia 23 października do 21 listopada 1319 r. —

Losy są do

Loterja przejętą została na własność przez M inisterstwo Spraw Wojskowych.

Z (ES I Ę K G Z A

i U SU W A

KAHIEHIE MŁCIO0E C H O L E K IN A Z A J. Riefifljewrtieil
— —

KAMIENIE SCHODZĄ BEZ BÓLU. =

ATAKI W ZUPEŁNOŚCI USTAJĄ.

(początkowe). Ból w bokach i dołku podsercowym (gdzie schodzą się żebra). „Pobolewania w wąSJJ cł W J r trobie. Skionność do obstrukcji. Ufyna ciemna i mętna lub też bezbarwna jak woua Język obłoburczenie w kiszkach. Bóle i zawroty głowy.
żony.
Gorycz i kwas w ustach.
<7dbij nie gazami.
Wzdę ia
Silne pode*
o TJTZTZ' (podczas ataków). W dołku i wątrobie siiny ból, który się rozchodzi ku stronie tyln
e jYlnej—
nćtwowaaie.
«. W y
W pasie— krzyżu i sięga aż pod łopatki, wzdęcia
rozsadzanie zęocr
y - - hrzucha, luŁMuzame
żeber ji pąfęfe
pąręte na
kiszkę stolcową. Brak tchu brąz ból w plecach i klatce piersiowej (na przestrzał). Niekiedy w ym ioty żółcią, dreszcze
zimne po'y, żółtaczka.

Bliższych Informacji udziela: Aptekarz-fizjolog H . N IB M G J E W S K I, Now y Ś w iat 16, m. 27.

SSIERZK
Oia koni

od świerzby i parcha

Świerzbów iec

„Emi mor

usuwa radykalnie w pr/eciagti tr
dni mydlana „ M a ś ć P ra H ebdv“
wypróbowana i uznana przez pow.. . lekarsme chorób skórnych za ideahiy
środek leczniczy. Łatwo się wciera, ma przyjemny zapach, nie parni bie
lizny, nie zanieczyszcza ciała i z łatwością zmywa sie zwykła wnda
św.erzbą „ M a ś ć P - r a H e b d y " leczy radykalnie w s z e lk i zaklźne k r o X
w w y p a d k a c h e g ze m y J n e rw o w e g o
s w ę d z e n ia s k o r y .
b
W y s tr z e g a ć s ię u a ś la d c w n c tw . ~ Żądać w aptekach I składach
aptecznych: „ M a ś ć P - r a H ebdy** z r o b a k ie m (Św.erzbowiec) na etvkiei ie. — Słoiki na 1 — 3 _ 12 osób
'
UWAGĄ:

Tdw. E. H BOA i S-ka, Warszawa, Elektoralna 18 tel. 1-87.
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Epilepsja i jej pierwsze objawy, jak zawroty głowy, osłabienie i za*
mroczenie świa mmości, jak i wszystkie choroby nerwowe leczone być
winny przez w twarzanie w osłabionym o gankm ie substancji krw iotw ór
czych i odżywianie komórek nerwowych. Stosowany w tych wypadkach
brom, w czystej iego postaci i w rożnych jego odmianach nie daie pożą
danego wyniku, zwłaszcza, że nie przez wszystkie organizmy jest dodatnio
znoszony. Pożądany skutek osiąga się dopiero przez połączenie związków
mineralnych ze związkami rosiinnemi, które zawarte w proszkach

E P IL E P S B R 3 - S P B E S S
przyczynią się do zmniejszenia chorobbwei pobudliwości mózgu i do po
średniego usuwania przyczyn, wywołujących napady epileptyczne lub wogóle objawy nerwowe.
J
j,

E P lL E F S B I t S - S P I E S S
wzmacnia organy Krwiotwórcze, a przez to wzmacnia orga
nizm 1 czyni go odporniejszym. Działa odżywczo na koKiórzi nerwowe, więc uzdrawia system nerwowy.
Zmniejsza chorobliwą pobudliwość mózgu, a przez to
podnosi na duchu choreg
8 ’
Usuwa przyczyny, mogące wywoływać napady, i dzięteF1« is«««iad,c ' V stoP "'°"e g o zaniku cierpienia,
tp ia e p s in -o p le s s używany być może przez osoby
dorosłe i dzieci według przepisu dołączonego do proszków.
Nie jest przykry w użyciu, nie wymaua zmiany trybu ży
cia 1 me wywołuje zaburzeń w organizmie. '

w pq ie ik a ch po i-t-6 0 proszków , .

6EHA OHŁOSZEfc Za wiersz petitowy lub jego miejsce: w tekście Mk.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ tekstom i w tekście tiruittije się w dwóch szpaltach, za tekst™
K*fo^tonyi iMryk WyzykowakN Dr. Wicóziralsrz Jaspolskl.
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