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Papież Benedykt XV
Orędownik pokoju i przyjaciel Polaków.
Obecny Papież, Benedykt XV, jest od samego początku wstąpienia na stolicę św. Piotra wielkim
orędownikiem pokoju światowego. Już kilka razy zwracał się do państw wojujących z błaganiem
o zaprzestanie tej morderczej wojny, która pochłania m iljony o fiar
niestety napróżno. Starania
Ojca Świętego o jak najszybsze zawarcie pokoju opisujem y w osobnym artykule.
Papież obecny jest także wielkim przyjacielem Polski. Sam ofiarował on znaczną kwotę dla Polski,
dotkniętej katastrofą wojenną. Ponadto wydał on orędzie do wszystkich katolików w święcie, aby
się m o d lili za Polskę i składali ofiary dla Polski, najokrutniej dotkniętej obecną wojną.
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Przy rozpoczynającym się Nowym Roku
zasyłamy wszystkim naszym Prenumeratorom,
Czytelnikom i Przyjaciołom najserdeczniejsze
życzenia: „Szczęść Boże na Nowy Rok“.

Nowp RoR.
Już drugi Nowy Rok rozpoczynamy w
Polsce pod znakiem wielkiej wojny. Zaczęła się
ta wojna w r. 1914-tym, trwała przez cały rok
1915-ty, i oto rozpoczynamy rok 1916-ty, a wojna
trwa i nikt dziś nie może powiedzieć, kiedy
się ona skończy.
Każdy Nowy Rok jest dniem życzeń wza
jemnych i nowych nadziei. Winszujemy sobie
wzajemnie „Szczęśliwego Nowego Roku“, wy
obrażamy sobie, spodziewamy się, że Nowy
Rok będzie lepszym, szczęśliwszym, że w nim
właśnie spełnią się nasze życzenia i nasze na
dzieje.
Ta nadzieja na lepszą przyszłość jest dźwi
gnią naszego życia. Jeżeliby się człowiek nie
spodziewał, że przyszłość będzie lepsza niż te
raźniejszość, toby popadł w czarną rozpacz, odeszlaby go ochota do pracy i wiara w lepszą
przyszłość. Najgorszym wrogiem ludzkości jest
zawsze rozpacz, niewiara, brak nadziei.
Podobnie jak każdy człowiek ma swoje dni
szczęściainiedoii—tak też i dola narodu każde
go jest raz jaśniejsza drugi raz ponura. My
Polacy mieliśmy dotąd dni czarne i ponure.
Byliśmy w takich kleszczach obcej przemocy,
iż zdawało się, że nigdy z nich się nie wydobędziemy.
A jednak okowy te pękły pod młotem
światowej wojny. Nie wiemy dotąd, co się z
nami stanie. Nie znane nam są krztałty przy
szłej Polski. Wiemy tylko jedno, żęto, co by
ło, już nigdy nie wróci, że dokonywa się z na
mi jakaś olbrzymia przemiana na całe wieki.
Możliwe jest, że w tym idącym Nowym
Roku, w r. 1916, skończy się ta straszna wojna
i że rok następny rozpocznie się pod znakiem
pokoju, który potrwa długie lata.
Jedynem naszem życzeniem, które zasy
łamy naszym Czytelnikom i Przyjaciołom z
Nowym Rokiem jest: abyśmy się w tym Roku
znaleźli wszyscy razem niepodzielni w wolnej
Polsce.
Jeżeli to się spełni, to spełnią się marze
nia naszych dziadów i ojców, a my i dzieci na
sze będą oglądały wolność Ojczyzny.
Jeżeli rok 1916 tę wolność nam przynie
sie-- -zapiszemy go zloterni literami w naszej
łrstorji po wszystkie wieki. I będziemy szczę-
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śliwi, żeśm y tę błogosławioną chwilę własnemi
oczyma oglądali.
Oby rok 1916 był rokiem pokoju, ale po
koju szczęśliwego dla Polski!
'

KOCHANYM

kegionistom Polskim
w szystkich III Brygad,
stojącym w polu, zostającym w szpitalach, schro
niskach i załogach pozdrowienie!

Bądźcie szczęśliwi!
„Przez każdy promień Waszego czoła.
„Przez to w czem całą potęgą miłości
„Duch Wasz rozbłyśnie wcielony w kształt żywir.
„ Przez ukochanie gorące p r z y s z ł o ś c i
„Bądźcie szczęśliwi"
Żołnierze Wy nasi!
Wybiegliście z domowych gniazd, z ław
szkolnych, z sal uniwersytetów, z izb robotni
czych, z chat wiejskich, z dworów ocienionych
lipami... z biur i szkół, z pól i ciasnych ulic
miast... a drogi do powrotu nie znacie i nie
szukacie...
Dzieci Wy nasze! .Dzieci najdroższe wyz
walającej się Polski!.. Wykołysane pieśnią
dzielnych matek polskich, rozkochane w cu
downych gawędach o bohaterach przeszłości,
zasłuchane w jęk' i szlochy cierpień teraźniej
szości przykutej do krzywd carskich służal
ców... stoicie rok drugi w ogniu walki i nie
pytacie, kiedy spoczynku nadejdzie pora.
Żołnierze Wy nasil... W szarych mundu
rach legionistów, w daleko rozwitej linji ognia,
w strzeleckich rowach ukryci, z bagnetem w
dłoni... z bliznami ran już zagojonych, z oznakami chwały i zasługi ua piersiach, czy
wiecie Wy, czem jesteście dla narodu?...
Miłujemy Was i czcimy za tę godność
serc nie zastygłych w samolubstwie, wdzięcz
ni niewypowiedzianie za tę służbę niezłomną
i nieugiętą... patrzymy z dumą na czyny, o
których nigdy Ojczyzna zapomnąć nie może
i... tęskniąc ciągle za powrotem Waszym.., po
wtarzamy w modłach codziennych i w szepcie
życzeń świątecznych:
— Bądźcie szczęśliwi
Bądźcie szczęśliwi i szczęśliwsi nad tych
bohaterów wielkich walk o niepodległość, któ
rzy lejąc krew i ścieląc kości na pobojowis
kach Europy — Ojczyzny Wolności nie ujrzeli.
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Bądźcie szczęśliwsi nad Legionistów, słu
żących pod znakami Napoleona, nad Belwederczyków, zrzucających cara, nad tych z pod
Grochowa i Ostrołęki, którzy nie zapomniani
są i bcdą w przyszłości... nad tych z kiwawej
ofiary 1863 roku, którzy wydeptali szlak sybirskiej drogi, na szubienicach imię Polaków
męczeństwem pisali, w śród mogił deptanycb
grzebali ziarno przyszłości Ojczyzzy!
Wyście jedni wśród ogólnego rozbicia i
ducha udręki nie stracili wiary i nadziei.
Wyście nie pytali, co jako zapłatę
miecie za trudy, znoje i morze krwi.

weź-

Wyście nie widzieli Siebie i celu Swego,
lecz Polski obraz .jasny a żywy stał przed wa
mi... Wyście ukochali Ojczyznę
Siebie,
nad Siebie'... Więc za to Wam narodu miłość,
cześć, uznanie i wdzięczność serdeczna.
A kiedy oto teraz znów nadeszła uro
czysta (drwiła Święta pokoju, radości i nadziei,
kiedy po domach polskich zbiorą się przy
opłatku smutni spłakani i cisi ci, którzy jeszcze
zostali się wśród ruin i pustki, to oW as, przedewszystkiem o Was każdy wspomni i tęskni
cą rzewną ku Waszym szlakom się zwróci.
— Bądźcie szczęśliwi!.. W y zziębli, głodni,
umęczeni i chorzy, ranni i kalecy, w pętach
niewoli i na sybirskich szlakach.
- Bądźcie szczęśliwi, owiani słodkim po
kojem i niebiańską potęgą Bożego Dzieciątka z
ubogiej Stajenki'.
— Bądźcie szczęśliwi, boście Wy potęgą
miłości i ofiary przed ludami świata wskrzesili
imię Polski i „uczyniliście z jej nazwiska pacierz,
co płacze i piorun, co błyska". (Słowacki).
— Bądźcie szczęśliwi!., boście w promien
nej aureoli ofiary i poświęcenia nie pochylili
w lęku swej godności przed potęgą „cara“ i
nie zbledli na widok hord, idących z wyrokiem
śmierci.
— Bądźcie szczęśliwi w wytrwaniu dal
sze m i w mocy nieugiętego hartu... w obronie
najświętszych praw narodu na śmierć skaza
nego, w mocowaniu się potęg nierównych, a
jednak... nie wygrywającej siłą ilości, lecz ja
kości żołnierzy. Laski, Nadworna, hafajłowa,
Mołotków, Limanowa, Krzywopłoty, Łowczówek,
Rokitna, Jastków, Kukły, to Wasze chlubne
karty i aureola Waszej sławy! Takich setki!
Więc naród Was czci i ceni i Was widzi w
blasku zasługi takiej, o jakiej karty przeszłości
nieraz wspominały. '
— Bądźcie szczęśliwi w tej godności
wielkich dusz i serc, w której najwyższa za
płata za ofiarę i za męczeństwo, za krew i ból,
za trud i mozoły... za poświęcenie rodziny,
matki, siostry, żony, narzeczonej, za niespane
noce, za głodem palone dnie, za straże wśród
trupów i krwi, za hasło na bagnety... gdy się
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brat z bratem i syn z ojcem spotyka. Zaprawdę!
Takiej tragedyi nikt z ludów nie przeżywa,
jako Wy, gdy spotykacie w ogniu boju braci
i ojców, gdy WGtsza stal pada na pierś rodaka
i jedno słowo: „Polska* z dwu u s t—dwu żoł
nierzy równocześnie płynie.
Czy wy sądzicie, iź my o Was nie pamię
tamy, nie troszczymy się, nie tęsknimy za wa
mi, nie żyjemy w lęku i trwodze o każde j u 
tro na Was czekające? Tysiące niewidzialnych
nici i pasm snuje się między naszych osad re
sztkami, a Waszych rowów strzeleckich ży
ciem i trudem. Każdy strzał, huczący nad Wa
szymi czołami odbija się echem w naszych
piersiach. Każdy jęk ginącego brata, dzwoni
nam żałobną nutą w oddalonej ciszy. Nic Was
od nas nie dzieli. Nic nie skrywa Waszego
obrazu. Nic nie zgłuszą Waszego jęku w bólu
i wykrzyku nadziei, w krwi rozlewie. Wszak
wyście drugą konfederacyą Barską i prote
stem najszlachetniejszej ofiary, przeciw car
skiej mocy! Wyście żołnierzami z obozu Ko
ściuszki! Wyście Rejtana następcami, bo jak
on kładniecie się u wrót i wołacie do wro
gów, wypędzonych z Polski: Po moim trupie
przejdziecie!
Przez to co z złudzeń młodzieńczych rozbi
cia zostanie wśród Was,jako ster niemylny,przez
to, co prawdzie oddacie z swego życia... bądź
cie dla jutra wciąż silni! Trwajcie nieugięcie!
wskażcie młodszym, jak się na szańcu wśród
grzmotów stoi i sztandar trzyma wysoko
wzniesiony.
A my—cośmy w domach, czyli dach ma
my, czy i tego nam brak, czyliśmy z głodu,
nędzy upadli na duchu, czy nieugięci stoi my
w dniach burzy, my wszyscy w dniach świąt
Bożego Narodzenia—od Was nabrawszy hartu,
ku Wam kierujemy serca i myśli.
Wy i my—to dwa skrzydła wielkiego na
rodu krwią ociekającego.
Wyście piórami
skrzydła rozpiętego w lot najwyższej ofiary
i czynu bohaterskiego.
Mimo to ufności i wiary nikt nam za
brać nie zdolny i Wam tych skarbnic nikt
wydrzeć nie powinien.
— Bądźcie szczęśliwi i wierzcie w jutra
rozświt. który jak nad czołami pastuszków, tak
nad Wami ma stać w łunie zwiastującej przyj
ście Pana!
Postacie bohaterów z pod Wielkich Łuk,
Smoleńska, Cecory, Chocimia i Wiednia ku
Wam wyciągają dłonie i wołają głosem potęgi
przeszłości:
— Wytrwajcie!
Postacie męczenników z Podlasia mordowauych za wiarę, wyciągają ku Wam ręce
i żebrzą:
—- Brońcie naszej wiary!
Postacie więzionych i katowanych w Sy
birze, w Pawiaku, wieszanych przez Murawiewów, do Was idą i wołają błagalnie:
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Pułkownik Bolesław Roja.
P u łko w n ik Bolesław Roja je st ob e cn ie k o m e n d a n te m 4 p u łk u Legionów po lskich , który stoi be ustannie na fro n cie i b ro n i zie m ię polską przed nawalą m oskiew ską. P u łko w n ik Roja walczy od sam eao początku obecnej w ojny na czele Le gionó w p o lskich , z początku ja k o kom e nd ant b a ta lio n u
a potem jako k o m e n d a n t „C zw artaków ". Przebył całą kam p an ję karpacką, wstawił się doskonałem
dow ództw em , szaloną w p rost odwagą i pogardą śm ie rci Zo merze Roji nigdy się me cofają, bo ich
p u łk o w n ik jest zawsze na przodzie, w pierwszych okopach, wraz z żołnierzam i.

— Wytrwajcie jak Książę Niezłomny —
bo to ostatni czas, by naród _ już nigdy nie
przechodził przez tortury, któreśmy przeżywali!
Orły Wy nasze szaropióre! Czyste serca
w obronie wiary i wolności młode życie dające
w ofierze, bądźcie szczęśliwi i sprowadźcie
Polsce wyzwolenie!
Błogosławieństwo Wam od Tego, o któ
rym śpiewamy w prześlicznej kolędzie:
Podnieś rękę Boże Dziecię!
Błogosław Ojczyznę miłą —
A od wszystkich rodaków cześć i po
zdrowienie, wytrwanie i zwycięstwo!

Biskup Władysław Bandurski.
Wiedeń, 20-XII 1915.

Polacy w Poznańskiem.
I.
W państwie niemieckiem żyje około trzy
miljony ośmset tysięcy Polaków."Polaków tych
nazywa się powszechnie od głównego miasta
Poznania—Poznańczykami. Nazwa to niedo
kładna, gdyż we właściwem poznańskiem żyje
wszystkiego około miljon trzysta tysięcy Pola
ków, a więc zaledwo trzecia część ogółu Pola
ków poddanych niemieckich.
Prawie tyleż (1,258,000) Polaków żyje na
Górnym Śląsku w bogatej krainie węgla, która
jeszcze przez Kazimierza Wielkiego w r. 1350
'koronie czeskiej odstąpiona, zdobyta została
przez Fryderyka Wielkiego na Marji Teresie
kilkadziesiąt lat przed pierwszym rozbiorem
Polski.
Ponadto żyje sześćset tysięcy Polaków
w Prusach Królewskich u ujścia Wisły do mo
rza Bałtyckiego w dawnym kraju pogańskich
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Prusaków i 256,000 polskiej ludności na poje
zierzu Mazurskiem w okolicach Olsztyna. Ci
ostatni przeważnie wyznania ewangielickiego
są słabo pod względem narodowym uświado
mieni.
Na koniec w głębi cesarstwa niemieckie
go głównie w bogatych kopalniach węgla w
Westfalji żyje z górą czterysta tysięcy naszych
rodaków bądź to rozprószonych bądź też, jak w
okręgu Bochum, w zwartych masach.
Część więc Polaków—w Poznańskiem i w
Prusach Królewskich—siedzi na ziemi, która do
czasów rozbiorów była w państw,owem posia
daniu Rzeczypospolitej polskiej—przeszło poło
wo zaś na ziemiach, które przed wiekami od
państwa polskiego oderwane zostały, albo nigdy
do niego nie należały.
Pod względem narodowościowym ziemie
te na ogół nie są czysto polskie i tak: w po
znańskiem Polaków jest 68 na stu mieszkań
ców, w bydgoskiem 50-ciu, w gdańskiem 28,
w Kwiżdyńskiem 41, w Olsztyńskiem 49, na
Górnym Śląsku zaś około 57-miu.
W całem Wielkiem Księstwie poznańskiem
na. 42 powiatów w 17 mają Polacy więcej niż
Irzy czwarte ludności a w 32 powiatach wię
kszość. W dziesięciu powiatach większość mają
Niemcy.
W Prusach Królewskich na 29 powiatów
w 14 mają większość Polacy, w 15 tu Niemcy.
Na dziesięć powiatów w olsztyńskiem, w pięciu
ma większość żywioł polski. Na Górnym Ślą
sku znów na 26 powiatów, w 8 mają Polacy
więcej niż trzy czwarte w 13 zaś większość—
w 13 znów, co prawda mniej licznych, większość
jest po stronie Niemców i Żydów.
Również niejednolitą jest ludność polska
pod względem społecznym.
W poznańskiem i Prusach zachodnich
mamy jeszcze Polaków właścicieli wielkich
dóbr ziemskich, podczas gdy na Górnym Śląsku
cała ta warstwa przeszła do narodowości nie
mieckiej. W Poznańskiem i w okręgu prze
mysłowym Górnego Śląsku mamy też średnio
zamożny stan mieszczański, szybko się dora
biający.
Rdzeniem jednak polskości w okręgach
przemysłowych Górnego Śląska i Westfalji są
robotnicy, w Poznańskiem zaś,, w Prusach i w
okręgach rolniczych Górnego Śląska włościanie
polscy, przyczem zauważyć należy, że w Prusiech wschodnich i zachodnich jest wielu go
spodarzy, mających od 40 do 180 morgów, któ
rych tam nazywa się gburami (od niemieckie
go słowa Gebauer).
Te pewne informacje ogólne potrzebne nam
są, aby zrozumieć ciężkie stosunki, w jakich
żyją nasi bracia w Poznańskiem i w jakich o
swój byt narodowy walczą z tak wielkiem po
wodzeniem. Nie ma może odłamu narodu pol
skiego, o którym mielibyśmy tak błędne prze
konania, jak właśnie o braciach naszych z za
boru pruskiego. Złożyło się na to wiele czyn
ników.
Przedewszystkiem osobistych znajomości
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i stosunków między Poznańczykami a Polaka
mi z innych zaborów prawie całkiem nie było.
Natomiast dochodziły nas już od roku 1886
coraz nowe wiadomości o rozmaitych prawach
wyjątkowych przez rząd niemiecki przeciw po
lakom stosowanych.
Od kilkudziesięciu lat usunięto polaków
od wszystkich wyższych urzędów, godności
i t. d.
Książe Bismarck kazał w r. 1886 wyrzucić
z państwa niemieckiego około 40.000 polaków
poddanych austrjackich lub poddanych Kró
lestwa polskiego, jako niepożądanych obcokra
jowców.
Rówocześnie stworzono z funduszów pań
stwowych Komisję kolonizacyjną, instytucję
podobną do ruskiego Banku włościańskiego,
która od r. 1886—1912 zakupiła mniej więcej w
40 procentach od polaków, a w 60 procentach
od Niemców ogółem 756 tysięcy polskich mor
gów i rozparcelowała je wyłącznie między
niemców. Kiedy zaś nie można już było nabyć
ziemi od Polaków, Sejm pruski uchwalił znane
prawo o wywłaszczeniu po cenach szacunko
wych i rzeczywiście pięć majątków zostało w
ten sposób nabytych.
Język polski od dawna usunięty ze szkół
i urzędów został ustawą Sejmu rzeszy niemie
ckiej usunięty również z zebrań publicznych w
tych miejscowościach, które nie wykazują 55
procent ludności polskiej.
O wszystkich tych zarządzeniach prze
ciwko polakom skierowanych społeczeństwo w
Królestwie czytało obszerne artykuły w prasie
pod zaborem rosyjskim, która nie mogąc ze
względu na cenzurę pisać o gwałtach rosyjskich,
tern śmielej żal i słuszne oburzenie wyłado
wywała przeciwko rządowi niemieckiemu.
Pod wpływem tych artykułów społeczeń
stwo polskie w Galicji i Królestwie, czując, zda
je się słusznie, że ono samo zarządzeniom ta
kim najpotężniejszego i bardzo porządnie każdą
robotę prowadzącego rządu pruskiegooprzećby
się nie mogło, przyszło do przekonania wielce
braci naszych Poznańczyków krzywdzącego, że
Poznańczycy są to same biedne, prześladowane
ofiary, które utraciły język, ziemię, duszę pol
ską i jeżeli nie nastąpi cud jakiś i nawały nie
mieckiej od nich nie odsunie, to wkrótce i
ślad imienia polskiego na ziemiach tamtych za
ginie. Zdania takie szerzyli przedewszystkiem
ci w społeczeństwie polskiein, którzy nie bardzo
mieli ochotę spełnić swój własny obowiązek, tj.
staczać twardą walkę o byt i prawo tam, gdzie
rzeczywiście coś zdziałać mogli — u siebie, w
domu z Moskalem. Litość jest to tania rzecz.
Powinniśmy się nauczyć kochać własną
Ojczyznę więcej niż nienawidzieć jej wrogów. I
w stosunku do Moskali, nie to jest główna rzecz,
że oni nas nienawidzili, ale to, że naszym kra
jem i narodem źle rządzili. Gdyby nawet Mo
skale odmienili swoje serca względem nas i tak
nas pokochali, jak przed wojną kochali Serbów
lub rusinów mosKalofilów galicyjskich, to i tak
ich nie chcemy, to i tak byliby najszkodliwszym
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z ciemięzców, bo nieśli nam z sobą ciemnotę,
przekupstwo i zacofanie, jednem słowem złą
gospodarkę i zepsucie.
Co do litości zaś, to nie nam się litować
i ręce załamywać nad Poznańczykami, ale du
mnymi być, że mamy takich dzielnych braci
i z całych sił starać się, abyśmy im dorównali.
W stosunku do Niemców nie o to nam chodzi,
czy oni nas miłują czy nienawidzą—bo to nie
jest rzecz główna.'Niemcy, jako naród dojrzały,
a więc wyrachowany i do swoich celów wy
trwale dążący, myślą przedewszystkiem o swo
im interesie.'Jak długo byli oni w zgodzie z
Moskalami i mieli wspólny interes w osłabia
niu Polaków, każdy dążył swoim sposobem do
osiągnięcia tego celu. Obecnie w czasie woj
ny Niemcy nie z miłości do nas, ale mając
wspólny z nami przeciw Rosji interes, mogą
odmienić swój stosunek do Polaków, o ile Po
lacy okażą tyle siły, aby się było warto sta
rać o nich tak, jak się starano o Bułgarję i
Turcję, jak się jeszcze teraz starają o małe pań
stewka Grecję i Rumunję.
W tej chwili właśnie ważną sprawą jest
rozważyć, jak się rzecz ma z Poznańczykami.
Mówiąc o dzielności Poznańczyków będzie
my mieli na myśli czasy obecne, nie zaś czasy z
przed setek czy dziesiątek lat.
Dok. n.
__________
A. P.

Kiedy będzie pokój?
Niema chyba takiego obojętnego człowie
ka w Europie, któregoby nie zajmowała spra
wa przyszłego pokoju. Kiedy nareszcie będzie
ten pokój, kiedy ustanie ten straszliwy prze
lew krwi, to przerażające zniszczenie krajów
i ludności — to jest dziś na ustach wszyst
kich ludzi w Europie
Sprawa zawarcia pokoju zajmować musi
przedewszystkiem naród polski. Bowiem przez
całą naszą ziemię przeszedł huragan wojenny,
my Polacy przez obecną wojnę najbardziej i
najokrutniej ucierpieliśmy. Wystarczy przeje
chać Polskę od Krakowa po Bug, aby naocz
nie się przekonać, co nam przyniosła obecna
zawierucha wojenna.
Stan wojenny—prócz bezpośrednich zni
szczeń — przyniósł nam tyle dolegliwości,
cierpień, krzywd i goryczy—że dziwić się nie
należy, iż naród polski oczekuje z tęsknotą tak
upragnionego pokoju.
Znużenie dlugotrwającą wojną daje się
atoli w mniejszym lub większym stopniu za
uważyć i w innych państwach i narodach. W
ostatnich czasach prawie we wszystkich par
lamentach państw wojujących wniesiono inter
pelacje czyli zapytania w sprawie pokoju. Spra
wę pokoju omawiano w ostatnich czasach w
parlamencie berlińskim, węgierskim, francus
kim i angielskim.
Jakież są widoki owych pokojowych dys

K» 1.

kusji? Czy z tych debat można wywniosko
wać, iż się zanosi na bliski pokój?
Stroną wygrywającą w obecnej chwili
wojnę europejską są państwa środkowe t. jAustrja i Niemcy. Od nich więc głównie zale
ży termin i warunki przyszłego pokoju. Jak 
kolwiek jednak sprawę pokoju w parlamencie
berlińskim niedawno omawiano — ani przed
stawiciele rządu niemieckiego, ani też wybitni
posłowie nie powiedzieli, na jakich warunkach
Niemcy gotowe są zawrzeć pokój. Kanclerz
państwa niemieckiego Bethman Hollweg pO"
wiedział tylko, że Niemcy będą w stawianiu
warunków pokojowych umiarkowane t. j nit
będą żądać dla siebie zadużo. Ponadto powie
dział kanclerz, że Niemcy nie mogą pozosta
wić w. rękach swych wrogów bram, przez któ
re można napaść Niemcy tak od wschodu j&"
koteż i od zachodu.

Zaznaczyć jednak należy, że tak rząd jakotez gazety niemieckie oraz austrjackie są w
wyjawianiu warunków przyszłego pokoju bar
dzo wstrzemięźliwe, że dotąd ani razu urzędo
wo nie zaznaczono, czy i jakie kraje Niemcy i
Austrja chcą dla siebie zabrać. Jest to zrozu
miałe wobec niewiadomych ieszcze wyników
wojny.
_ Otwarcie mówią i piszą o warunkach po
koju przyszłego Francja i Anglja, Rosja i
Włochy czyli państwa czwórporozumienia. Ga zety francuskie i angielskie piszą zupełnie o
twarcie, że przyszły pokój może się opierać
tylko na następujących warunkach:
1. Wszystkie zabrane obszary Francji
i Belgji muszą być przez Niemców zwrócone.
2. Alzacja i Lotaryngja (zabrana Fran
cji w wojnie prusko-francuskiej) ma być zwró
cona Francji.
3. Zawojowane obszary Polski mają być
zwrócone Rosji.
4. Serbja i Czarnogóra mają odzyskać
cały swój obszar i stać się znów niepodległemi państwami.
5. Włochy mają otrzymać całe pobrzeże
adrjatyckie z Tryjestem i włoską część Alp z
Trydentem.
Widzimy więc, że różnice w warunkach
pokojowych obu grup mocarstw są tak ogrom
ne, że przy obustronnym uporze mowy nawet
być nie może o bliskim pokoju. Żadne zaś
państwo nie okazuje ochoty do ustępstw i nie
chce o ustępstwach mówić publicznie, bo inne
państwa wezmą zaraz gotowość do ustępstw
za słabość i wojna jeszcze się zaostrzy.
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W takiem to błędnem kole obraca się
dziś sprawa pokoju.
Gazety włoskie donoszą, że obie grupy
mocarstw wojujących miały poufnie p a p i e ż a
powiadomić pod jakimi warunkami gotoweby
były zawrzeć pokój. Warunki te są tak sprze
czne, iż z tej mąki chleba pokoju nikt nie upiecze. Warunki Francji i Anglji zmierzają
wprost do tego, aby państwo niemieckie roz
bić, a Austro Węgry rozkawałkować. Oczywiś
cie na takie warunki ani Austrja ani Niemcy
nie pójdą.
Papież jednak nie traci nadziei doprowa
dzenia do zgody i błaga wprost wszystkie pań
stwa, aby zgodziły się na ustępstwa i położy
ły kres straszliwemu rozlewowi krwi w całej
Europie.
Sprawa pokoju stoi zatem obecnie niedobrze,
bo żadne państwo nie chce ustąpić, a grupa
państw czwórporozumienia nie została jeszcze
dotąd do tego stopnia pobita, aby jej można
było warunki podyktować i zmusić ją do przy
jęcia ich.
. Nie wiemy tego, co robią panowie dyplo
maci, bo oni nłe są skorzy do wynurzeń i plo
tek. W razie porozumienia się państw — po
czątek rokowań pokojowych może runąć na
nas niespodzianie, bo nas nikt pytać ani po
wiadamiać nie będzie o rozpoczęciu układów
pokojowych.
Jeżeli jednak rzeczy pójdą zwyczajnym
torem, to wojna potrwa jeszcze sporo miesięcy.
Rosja, Francja i Anglja łudzą się wciąż, że
odbiją stracone kraje. Rosja ponoś ćwiczy i
gromadzi nowe wojska, Anglja nosi się wciąż
z zamiarem zaprowadzenia powszechnej służby
wojskowej. Przez zimę będziemy mieli tedy
prawdopodobnie tylko walkę pozycyjną tj. oko
pową, żadne państwo nie będzie się zanadto
galopować, bo zima jest złą porą naprowadze
nie wojny. Kosztuje za dużo ludzi i materjału
wojennego.
Nowe walki rozszaleją dopiero na wiosnę
w kwietniu i maju. Od wyniku tych walk za
leżeć będzie przyszły pokój.
Normalnie biorąc układy pokojowe mogą
się rozpocząć gdzieś w lipcu lub sierpniu 1916
roku. A ponieważ wykrawywanie nowej mapy
Europy potrwa z pewnością kilka mięsięcy,
więc zawarcie pokoju i rozpuszczenie żołnierzy
do domów może nastąpić gdzieś kolo Bożego
narodzenia przyszłego roku.
Tego, co piszemy—nie należy uważać za
proroctwo lub pewnk, bo żadnych pewników
na wojnie niema. To są przypuszczenia na pod
stawie dotychczasowych doświadczeń wojen
nych.
A zatem cierpliwości, pracy i organizacji,
abyśmy byli w czasie układów pokojowych
zjednoczeni i silni. Dla nas Polaków, jakkol
wiek pokój jest nam bardzo potrzebny, ważną
rzeczą jest nietylko to, kiedy będzie pokój, ale
czy ten pokój będzie dla nas korzystny tj. czy
nam przyniesie polityczną wolność.
J. K.
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List do ks. Mikołaja Mikołajewicza.
Były poseł do Dumy petersburskiej p.
Łempicki wystosował następujący list (po fran
cusku) do byłego naczelnego wodza armii ro
syjskiej, W. Ks. Mikołaja Mikołajewicza:
„Obiecujesz nam spełnienie dawnych ma
rzeń odbudowanie naszej ojczyzny, ale my pa
miętamy, że ojczyzny i marzeń naszych pozba
wiła nas właśnie ta sama Rosja, która dziś
sieje obietnicami. Ona marzenia te dotąd za
zdradę stanu uważała, wszelkie wspomnienia
wolnej przeszłości tępiła usilnie, skreśliła na
wet nazwę Królestwa Polskiego, zastępując ją
nazwą Priwislinje, choć było to przeciwne tra
ktatom międzynarodowym. Obiecujesz nam po
łączenie wszystkich zaborów, podczas gdy w
kraju utrzymuje się stary ucisk; zapewniasz wol
ność wiary i języka, prawa narodowe, autono
mję, czyli to, co stoi w sprzeczności z widoka
mi rządu i narodu rosyjskiego.
Oto dwa przykłady praktyki ostatnich cza
sów: Liczba posłów polskich do Dumy odpo
wiadała początkowo liczbie ludności—po dwóch
latach parlamentaryzmu zmniejszono ich liczbę
do jednej trzeciej, zmniejszając równocześnie
liczbę posłów w Radzie państwa, przez co re
prezentację polską sprowadzono do roli marnej
komedji. W ciągu kilku lat dyskutowano w
Dumie projekt samorządu miejskiego, bardzo
skromny. Rada państwa uznała go w końcu
za niebezpieczny, ponieważ projekt przewidy*
wał możność używania na posiedzeniach języ
ka polskiego, zakazanego na ogół w życiu publicznem.
Przepaść między gromkiemi słowami obietnic i realnymi faktami zbyt jest wielką,
aby same obietnice mogły ją wyrównać. Za
drogo płaciliśmy za mrzonki, aby dziś mani
festować zaufanie do podobnych obietnic; było
by to pospolitem służalstwem, a do tego upo
dlenia nie zniżyliśmy się dotąd i da Bóg nie
zniżymy się i w przyszłości.
Obietnice — nie pierwszyzna to dla nas,
miałeś w tej mierze znakomitych poprzedni
ków.
Katarzyna II, przygotowując podział Pol
ski, gwarantowała publicznie jej całość; po po
działach zapewniała uroczyście we własnem i
swych następców imieniu utrzymanie wszyst
kich praw narodowych i religijnych. Obietnice
Aleksandra I, nazywanego
„odnowicielem
Polski" i sympatje jego szły dość daleko, ale cóż
z nich weszło w życie? Nie rewolucje przecież
i powstania były powodem niedotrzymania obietnic carskich, gdyż wynikały one właśnie z
przyczyn cofania zapowiadanych swobód.—Na
ród przecie nie mógł pozostawać biernym kie
dy znęcano się nad jego duchem i ciałem; bu
rzył się bez nadziei powodzenia, ponieważ czę
sto uczucie rozgoryczenia silniejszem jest niż
głos rozsądku.
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Zresztą, kiedy zgładzono ostatnie resztki
autonomji polskiej, kiedy rozpętały się nad
nieszczęsnym krajem orgie gwałtu, ucisku i
wandalizmu? Właśnie w ciągu ostatnich lat 50,
gdy odporność narodu została ostatecznie zła
mana i nie było powodów do obawy. A czyż
zrywali się do walki Rusini wyznania unickie
go? Tymczasem stali się oni przedmiotem
prześladowań religijnych, mogących łacno iść
w parze z prześladowaniami pierwszych chrze
ścijan.
.
. Gubernia chełmska, stworzona i oddzielona
od Królestwa Polskiego wbrew międzynarodo
wym traktatom, zachowała jeszcze wspomnie
nia swych cierpień i katuszy, któremi przy
spieszano nawracanie na prawosławie. Wyzna
nie unickie, gwarantowane przez cesarzy, nie
istnieje już w państwie rosyjskiem, co więcej,
jest ono nawet uważane za przestępstwo kry
minalne."
Wobec takiego łamania przysiąg i obietnic—my Polacy—wiary moskiewskim obie
tnicom nie damy i będziemy zawsze uważać
Rosję za największego wroga Polski.

Włosi o Polsce.
Sprawa polska budzi coraz większe zain
teresowanie w Europie. Narody, które nie ma
ją z nami sprzecznych interesów, wierzą w to
i chcą, aby wynikiem obecnej wojny było
wskrzeszenie niezależnego państwa polskiego.
Głosy narodów europejskich są w tym wzglę
dzie coraz liczniejsze.
I tak—jak 'donosi szwajcarskie pismo
„Gazeta Bazylejska", przedstawiciele wszystkich,
partji parlamentu w ł o s k i e g o postawili na
stępujący wniosek:
„Podnosząc wiarę swoją w ostateczne
zwycięstwo sprzymierzonych armji, co umoż
liwi szybkie wskrzeszenie Belgji i Serbji wy
raża izba włoska swe najgorętsze pragnienie, ażeby i szlachetny n a r ó d p o l s k i , który w
przeszłych stuleciach był ważnym czynnikiem
cywilizacji, ponieważ bronił Europy przed ta
tarskimi i tureckimi napadami, a któremu
przypadnie w przyszłości wybitna działalność
w interesie pokoju i równowagi, był wskrze
szony w swej całości jako wolne i niepodleg
łe państwo".

M l.

Zasiłki dla rodzin Legionistów.
Po długich i usilnych staraniach Prezy
dium Naczelnego Komitetu Narodowego i jego
Departamentu wojskowego udało się uzyskać
ostateczne załatwienie przyznania rodzinom
Legionistów — Królewiaków zasiłków na utrzymame i mieszkanie.
0 zasiłki mogą się ubiegać rodziny Le
gionistów, mieszkające w Królestwie, bądź pod
zarządem austrjackim, bądź niemieckim. Prawo
do zasiłków posiadają n astęp u jący członkowie
rodziny Legionisty: żona, dzieci, rodzice, dziad
kowie, teściowie, rodzeństwo, ojczym, macocha,
dzieci żony z podrzcdniego małżeństwa, nieślubna
matka, nieślubne dzieci i t. d.
Zasiłek wynosi łącznie od osoby 1 Kor 20
hal. dziennie. Dzieci do <S’ lat otrzymują', połowę.
Zasiłek liczy się wstecz oa dnia zaprzy
siężenia.
Wyplata odbywa się dna razy w miesiącu
zgóry.

Rodziny, które wniosły już zgłoszenia (po
dania), otrzymają wymiar zasiłku i arkusz uprawniający do jego poboru już u; najbliższym
czasie. Na razie właściwe Komendy obwodowe
wypłacają rodzinom, mieszkającym w okupa
cji austrjackiej, zaliczki na zasiłki.
W pierwszych dniach stycznia ukaże się
nakładem Departamentu wojskowego N. K. N.
broszurka, zawierająca dokładne szczegóły w
sprawie przyznawania i wypłaty zasiłków’ ro
dzinom Legionistów polskich, mieszkających
w Królestwie Polskiem.

L IS T Y .
Z wioski Strupina, Ziemi Chełmskiej.

Ze wszystkich stron ziemi polskiej piszą
listy do „Gazety Ludowej". Więc i ja postano
wiłem opisać swoją wioskę. Za czasów rosyj
skich mieliśmy w swojej wiosce cerkiewną
szkołę, która nas uczyła wiary szyzmatyckiej.
Lecz wróg nam nie zdołał nic zrobić, nie w yr
wał nam naszej wiary, którą on tak pragnął
nam wyrwać, nadstawiając swoją szyzmę.
Lecz my wytrwaliśmy w swojej wierze
katolickiej.
Dziś niema tycb, co nas uciemniali. Wy
jechał z Chełma najgorszy nasz wróg Eulogjusz, ze swoją chebrą popów. Płakali oni i
rwali swoje włosy na głowie, jak ich wypę
dzały szrapnele i granaty.
A my teraz jesteśmy wolni i odetchnę
liśmy wolnym oddechem.
I wzięliśmy się do pracy. Założyliśmy
najprzód w swojej wiosce szkołę, do której
garnie się przeszło sto dzieci. Chodzą do szko
ły do lat piętnastu.
Każdego wieczora pan nauczyciel urządza
kurs wieczorny dla dorosłej młodzieży, której
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Tak wygląda łódź podwodna, ostrzeiiwująca z arm atki, umieszczonej na
pokładzie, okręty nieprzyjacielskie.

uczęszcza przeszło pięćdziesiąt, nie licząc żo
natych i zamężnych. Pan nauczyciel na kursie
wieczornym wykłada lekcję czytania, pisania,
historji Polski i kościoła, co nam dotąd było
nieznane w Chełmszczyźoie.
Za czasów rosyjskich w naszej szkole
wisiały carskie portrety, a do nich śpiewali
„Boże caria chrani“.
A dziś na tern miejscu jaśnieje Piały 0rzeł, a my śpiewamy za przewodnictwem pana
nauczyciela „Boże coś Polskę4 i hymn „Hej
do pracy!4 i wiele innych narodowych pio
senek.
Za nauczanie nas bezinteresowne dla pa
na nauczyciela czujemy wielką wdzięczność,
bo widzimy w nim sprawiedliwego 1 olaka,
gorąco miłującego naszą , ojczyznę i odczuwa
jącego nasze potrzeby, Zęby w całej Chełm

szczyźnie tak pracowali nauczyciele, toby wnet
zginął analfabetyzm, który wiekami wpro
wadzał Moskal w ojczyźnie naszej.
Lecz my teraz rozumiemy historję naszej
ojczyzny i pragniemy ją mieć wolną od Mos
kali.
I spieszy dużo synów .z Chełmszczyzny
w szeregi Legionów i wiele już poszło. Wie
my o tern, że oni nam torują drogę do wol
ności. I my, którzy jesteśmy zdolni, spieszmy
do szeregów Legionów.
Dalej bracia, póki czas!
K.
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Przebieg wojny europejskiej.
W następnych numerach „Gazety Ludo
wej“ opiszemy czytelnikom przebieg wojny
światowej ud samego początku aż do dni ostatnicli. Jest to tem potrzebniejsze, że Mos
kale okłamywali stale naród polski w Króle
stwie polskiem co dobistorji przebiegu tej woj
ny. Wolno było tylko pisać o zwycięstwach
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Aby czytelnicy nasi rozpoznali się dobrze
w przebiegu tej wojny, podajemy na początku
2 mapki. Ta większa mapka przedstawia teren
wojny z Moskalem (Polskę). Na tej mapce za
znaczone są 4 fronty bojowe z rozmaitych
czasów.
I front przedstawia linja kropkowana........
Jest to linja frontu rosyjskiego z końcem li
stopada 1914 r , kiedy Moskale stali u szczytu
powodzenia, mieli w swoich rękach prawie ca-

Teren wojny z Moskalem.

moskiewskich, o klęskach zaś nie wolno było
wspomnieć ani słowem.
Że Moskale tę wojnę do tego czasu prze
grali — na to najlepszym dowodem jest fakt,
iż wojsk ani władz moskiewskich niema już
w Polsce, że uciekły one na łeb na szyję, mi
mo licznych twierdz, mimo silnych okopów,
starannie i długo przygotowywanych.
Dopiero dokładny opis przebiegu tej woj
ny wykaże nam, jak wielką klęskę ponieśli
Moskale w tej wojnie. Gdzie oni byli dawniej
—a gdzie są obecnie i co dotychczas stracili.

łe Królestwo Polskie i prawie całą Galicję, a
ponadto północną część Węgier i spory kawał
Prus Wschodnich.
I I front przedstawia linja złożona z gwiaz
dek. Jestto linja frontu rosyjskiego od grudnia
1914 do 2 maja 1915 r. Z porównania 1 i Il-go
frontu widzimy, ile moskale ziemi stracili. Ale
większość ziem polskich była jeszcze wówczas
wciąż w rękach moskiewskich.
I I I front przestawia linja czarna gruba
(front austro-niemiecki) a na przeciw front ro
syjski. Jest to linja frontu dn. 2 sierpnia 1915
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Teren wojny we Francji i Belgji.

tj. w rocznicę wybuchu wojny. Warszawa,
Dęblin i Lublin jest jeszcze wciąż w rękach ro
syjskich.

Wojna w czasie świąt.

IX front przedstawia linja czarna poszczer
biona (front austro-niemiecki—naprzeciw kropki
w linji front rosyjski). Jest to front bojowy w
dniu 15 października 1915. Widzimy, że moskale
stracili nielylko całą Polskę, ale kawał Litwy,
Żmudź, Inflanty, Kurlandję i Wołyń. War
szawa, Lublin i Wilno są wolne od moskali.

W czasie świąt nie zaszły na widowni
wojennej żadne ważniejsze zmiany.
Jak to przewidywaliśmy, Moskale atako
wali, w czasie świąt b. silnie front austrjackina
granicy besarabsko-bukowińskiej. Ataki te roz
poczęli moskale silną kanonadą artylerji, poczem
przeszli do kilkakrotnego ataku. Ataki te zo
stały jednak odparte, przyczem Moskale ponieśli
wielkie straty. Pozatem na rosyjskiej linji bo
jowej nie zaszło nic ważniejszego.
Na fr o n c ie w ło s k im trwała w czasie świąt
żywa walka artylerji. Włosi strzelają przeważnie
z ciężkicn (28 centymetrowych) armat. Nie u
zyskah jednak nigdzie żadnego postępu.
Na froncie serbskim trwa w dalszym ciągu
pościg wojsk serbsko - czarnogórskich przez
wojska austro-niemieckie. Król serbski Piotr
znajduje się już na ziemi włoskiej. Widocznie
nie czul się już bezpiecznym na tym skrawku
Albanji, która jeszcze znajduje się w rękach
serbskich.
Na froncio tureckim koło Dardaneli trwa
walka w dalszym ciągu. Anglicy i Francuzi
bronią się jeszcze na tym skrawku ziemi, ale
położenie ich jest bardzo ciężkie i zamyślają
wogóle wycofać się z Dardaneli, ponieważ ma
ją z dnia na dzień ogromne straty. Turcy spro
wadzili na ten front ciężkie działa austrjackie
(30 i pól centymetrowe) r prażą anglików nie
miłosiernie. Anglicy i Francuzi stracili koło
Dardaneli około 200 tysięcy ludzi, a prawie nic
za to nie zyskali. Zdobycie Konstantynopola
wobec obecności ciężkich dział w Dardaneiach

Front ostatni pozostał do tego czasu pra
wie nie zmieniony. Od połowy października
trwa walka pozycyjna (stojąca), ponieważ
Niemcy i Austrjacy nie chcą dalej iść, a mo
skale daremnie próbują front przełamać.
Tak się przedstawia w krótkich zarysach
wojna z moskalami.

Front zachodni.
— o—

Druga mniejsza mapka przedstawia zmia
ny na froncie zachodnim (francusko-niemieckim.)
I l i n j a (kropki .....) wygięta lukiem aż
niedaleko Paryża przedstawia front niemiecki
z końcem sierpnia 1914 r.
II l i n j a (gruba czarna linja) przedsta
wia front francusko-niemiecki od końca wrze
śnia 1914 r. aż do dnia dzisiejszego. Przez ca
łe półtora roku linja tego frontu nie uległa
prawie żadnej zmianie.
W ten sposób przedstawia się obrazowo
linja bojowa na dwóch najważniejszych tere
nach wojennych w Polsce i we Francji. W na
stępnych numerach opiszemy dzieje tej wojny.
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jest dziś niemożliwe.
Bułgarzy postanowili z pomocą niemiecką
uderzyć na Saloniki (port grecki), które są
ostoją dla posiłków francusko-angielskich dla
Serhji. Jeżeli Saloniki zostaną zdobyte, Fran
cuzi i Anglicy muszą się schronić ńa okręty.
Wobec zbliżających się walk na ziemi gre
ckiej, rząd grecki ogłosił w całem państwie
stan oblężenia.
Na froncie francuskim nąjważniejszem zda
rzeniem w ostatnim tygodniu było odebranie
Francuzom szczytu góry łlarrmannsweilerkopft,
Przytem stracili Francuzi 23 oficerów i 1530
jeńców. Na innych odcinkach trwa walka
armatnia, przy pomocy min i granatów rę
cznych.

Z d a w n y c h w o je n .
Depesza w zębie.
Podczas wojny francusko niemieckiej w
r. 1870 oblegali Niemcy Francuzów w twierdzy
Metz. Dowódca twierdzy chciatkoniecznie prze
słać pewne wiadomości po przez linję oblęgających wojsk do głównej armji; przedostać się
jednak przez tę linję uważano za rzecz niemo
żliwą. Wtedy pewien młodzian zgłosił goto
wość popróbowania szczęścia. W lym celu
kazał sobie wyrwać jeden ząb, na jego miejsce
kazał sobie wstawić sztuczny, w którego wnę
trzu ukryto w maleńkiej torebce szyfrowaną
depeszę bardzo małych'rozmiarów (sporządzo
no ją za pomocą sztuki fotografowania), N a
stępnie młodzian opuścił miasto w gałganach
żebraka. Straże niemieckie złapały go natu
ralnie ale ponieważ nie znalazły na nim ni
czego podejrzanego, wypuściły go wkrótce na
wolność tak, że depesza doszła na miejsce
przeznaczenia.

Co jedzono w czasie oblężenia Paryża?
(Z pamiętników francuskiego kucharza)
W jadłospisie pierwszego dnia figuruję tylko
dwie potrawy: potrawka z kota (cena' 5 fr.) i
pieczeń końska (6 fr.). Później znaleźć można
końskie kotlety (3.50 fr.) i osią pieczeń (3.50
fr.); gruszka kosztowała i fr. 25 ct., owca po
chodząca z ogrodu zoologicznego 150 franków.
Do restauracji zakupywano ryby pó 50 fr. kilo
i mięso końskie po 8 fr. kilo. W miesiąc po
tem za jaja płacono 5 franków; po razpierwszy
sprzedawano szczury w dniu 20 grudnia 187o
i to w cenie 75 ct sztuka. Kilo sera szwajcar
skiego kosztował 32 fr.—Z końcem grudnia
oficjalnie otwarto na ulicach Paryża jatki z
mięsem psiem i kociem. Szynka psia była w
cenie 4 fr. za funt, oa ogół więcej zjadano
kotów, niż psów, tak że po oblężeniu Paryża
za żadną cenę nie można było znaleźć kota
Sprzedawano je na ulicach przybrane w pa
pierowe kołnierze i różnokolorowe wstążki.

M i.

Kogut kosztował 26 fr , tyle ile zając; gęś 42
franków, a szczur już i franka. Zjedzono
wszystkie zwierzęta z ogrodu zoologicznego
płacąc przeciątme po 7 franków za funt, Wy
jątkowo mięso kangura, jako delikatniejsze
kosztował., 12 fr. W pięć d,u późni.,, to j S
27 grudnia, płacono już za kota 8 fr a .de
dzwiedzia nabyto za 200 franków. Zjedzono
wtedy także oba słonie ze zwierzyńca, płacąc
za poł kilograma 45 franków. Restauracja
której szefem kuchni był autor pamiętnika’
podała gościom w dniu Nowego Roku za fioó
franków mięsa słoni. Za sała^ głoS aste „o
chodzącą z zaimprowizowanych na nredce in
spektów, płacono „o 50 fraL ów U ? P S J .
Owoce nabywano na wagę złota.
c'
(Frank równa się 40 kopiejkom.)

Używanie dymu.
Podczas walk oblężniczych w średnich
wiekach, ulubionym środkiem było wypieranie
nieprzyjaciela z obronnych pozycji przez roz
szerzanie dymu. Gdy wojsko otoczyło fortecę
albo zamek, nagromadzano przed bramami albo
w innych odpowiednich miejscach wiele słomy
i drzewa, które polewało olejem albo smołą i
zapalało. Potrzebny był pomyślny kierunek
wiatru, aby zawiał ogień i dym w' stronę nie
przyjaciela. Nie jest zatem nowem, zastosowywanie obecnie dymu albo duszących gazów w
celu odurzeniu nieprzyjaciela. Różni się ten
sposób walki od dawniejszego tern, że obecnie
wskutek rozwoju chernji są do dyspozycji
środki silniej działające. Już przed tysiącami
lat rzucali korsarze bomby z gazami duszący
mi na okręty, aby ich załogi odurzyć i uniezdolnić do walki.

Strzały przeciw zeppelinom.
Strzały ogniste, które z aeroplanów (balo
nów) ma się rzucać na olbrzymie niemieckie
balony sterowe (zeppeliny) wynalazł w ostat
nich czasach pewien Francuz. Jest to igła sta
lowa, która swym trzonkiem osadzona jest w
cylindrowym rezerwoarze, napełnionym około
br. litry benzyny,. Przy uderzeniu o pewien
przedmiot zapala igła stalową kapslę wybucho
wą i wywołuje tą drogą zajęcie sie benzyny.
Strzała ta ma. formę rurki, długości 40 centy
metrów o ciężarze 1 kilograma, średnicy 8 cen
tymetrów. Na górnym końcu znajdują się ma
łe skrzydła śruby, mające na. celu utrzymać
strzałę w chwili spadania w pionowej pozycji.
U końca strzały znachodzą się zakrzywione w
kształcie kotwicy haczki, które ułatwiają wbi
cie się strzały w powłokę balonu.
Tak to ludzie wymyślają coraz to nowe
sposoby mordowania się i niszczenia wzajem
nego.
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Teren wojny z Włochami.
Przednie straże austrjackie w Tyrolu.

Wiadomości bieżące.
= Czwarty pułk Legionów, a weterani z r. 1863. Le
gioniści IV pułku Legionów polskich przesłali z pla
cu boju przeszło dwa tysiące koron na rzecz krak.
Przytuliska weteranów powstania 1863 r. W odpo
wiedzi otrzymali następujący list:
„Ze wzruszeniem i wdzięcznością otrzymał „Za
rząd Przytuliska weteranów powstania z roku 1863)4
w Krakowie11 wasz iście królewski dar w kwocie 2148
kor. dla starców, przed zgonem wyglądających dnia,
na który przed laty rzucili posiew krwi swojej na
polską ziemię. Wam bracia żołnierze przypadła dal
sza praca na polskiej niwie. Krwią waszą i żelazem
plewicie ją z moskiewskich chwastów; krwią i żela
zem zbierzcie żniwo wolności narodu. W onym dniu
umierający starcy błogosławić was będą, żeście im
dali dożyć' chwili, do której tęskniły pokolenia. Poma
gaj Boże waszej broni! A gdy po znojach zwycięskiej
wojny odpoczniecie w wolnej ojczyźnie, niechaj was
czczą potomni, a. imiona wasze przekazują w najdal
sze czasy. Przyjmijcie nasze najserdeczniejsze po

dziękowania za poczciwe serca, i hojny dar, ponad
możność waszą. Przesyłamy wam braterskie serdeczne
pozdrowienia i wyrazy głębokiej czci. Wesołych
Świąt! Niech żyje 4 pułk piechoty Legionów polskich'11
Do listu załączony był opłatek.
— Oświadczenie pana Romana Dmowskiego. P. Koman
Dmowski,wódz partji demokratyczno narodowej i przed
stawiciel myśli odbudowy samorządnej Polski przy
Rosji po przybyciu z Petersburga do Londynu oświad
czył w tamtejszych kołach politycznych, że on i jego
partja omyliła się, budując swe projekty na wierze w
zwycięstwo Rosji. Zdaniem p. Dmowskiego, należy obecnie przystąpić do budowy nowej partji, na innych
niż dotychczas podstawach. Programem obecnym
winno być „Wolne Państwo Polskie,11 pod protektora
tem rosyjskiego domu cesarskiego.
Cóż jednak pomoże to oświadczenie, kiedy Ro
sja niemanic do gadania w sprawie polskiej.
— Pogrzeb powstańca z 63 r. W szpitalu miejskim
w Chełmie zmarł ś. p. Stanisław Ostrowski włościa
nin, uczestnik powstania styczniowego i wyprawy ce
sarza Maksymiliana do Meksyku.
Pogrzeb dnia 20)Xll 1915 urządziło powstańco-

14.

.Ni 1.

GAZETA LUDOWA.

wi Biuro Werbunkowe Legjonów polskich wraz z
współudziałem p Ulanowskiego.
— Rosyjskie płaszcze wojskowe. Zarząd miasta Dą
browy Górniczej ogłosił odezwę: Przestrzega się lu
dność przed noszeniem rosyjskich części umunduro
wania, szczególnie płaszczy; nie stosujący się do te
go zarządzenia narażają się na niebezpieczeństwo
wzięcia ich za zbiegłych rosyjskich jeńców, skutkiem
czego może nastąpić aresztowanie, a nawet długo
trwające śledztwo. Rosyjskie płaszcze, znajdujące się
w posiadaniu osób prywatnych, należy przerobić w
ten sposób, aby noszącego łatwo rozpoznać jako oso
bę cywilną.
W dalszym ciągu odezwa zwraca uwagę .wójtów
i sołtysów na to, że będą osobiście pociągnięci do
odpowiedzialności, jeżeli zaniechają doniesienia o
zbiegłych jeńcach, ukrywających się po wsiach.
Ponieważ we wszystkich prawie powiatach lu
dność nosi tu i ówdzie rosyjskie płaszcze, dlate.o ostrzeżenie to jest bardzo na czasie.
— Masowe zatrucie się alkoholem metylowym. W ko
mitacie Marmarosz-Sigeth na Węgrzech, zatruło się w
sześciu gminach 63 ludzi wskutek napicia się alkoho
lu metylowego. Masowe to otrucie zdarzyło się 26 zm.
na weselu u pewnego Rusina w gminie Tisza-bogdany. Jak stwierdziło śledztwo, gospodarz poczęstował
gości swoich alkoholem, zakupionym u miejscowego
szynkarza Rosenthala w ilości 25 litrów. W dwa dni
po weseelu zaczęli uczestnicy owej uroczystości we
selnej umierać we wsiach okolicznych. Zandarmerja
stwierdziła, że z pośród uczestników, którzy pili al
kohol na weselu, 63 osób zmarło, a 18 ciężko choruje.
Śledztwo stwierdziło, że winę ponosi nie . szynkarz,
ale pewna firma budapeszteńska, która alkohol mety
lowy sprzedała jako czysty spirytus.
= Osiedlanie chłopów polskich na Syberji. Ze spra
wozdania o posiedzeniu Komitetu dla spraw uchodź
ców w Petersburgu dowiadujemy się, że rząd rosyj
ski masowo osiedla wywiezionych włośeian polskich
na Syberji.
Posiedzenie to miało—wedle gazet petersbur
skich—przebieg następujący:
P. Wład. Grabski składa oświadczenie, w
którem protestuje przeciw przesiedlaniu włościan
polskich na Syberję.
Być może, mówi p. Grabowski, iż jest to pożą
dane dla polityki kolonizacyjnej, lecz dla narodu pol
skiego są to rzeczy szkodliwe i niepożądane.
Przewodniczący p. Plehwe odpowiedział, iż wy
dział przesiedleńczy niema na widoku żadnej polity
ki. O planowem przesiedlaniu uchodźców do odda
lonych miejscowości cesarstwa mowy być nie może.
P. Grabowski oświadczył, że deklaracja jego
oparta jest jednak na zupełnie ścisłych danych.
Przedstawiciel wydziału rolnictwa, Lenskij. od
parł, iż werbowania uchodźców na Syberję wydział
nie organizował, zamierzał jeno wydział, ziemię na
dać Małorusinom i Białorusinom z Podola i Wołynia.
Włościanie polscy na początku wysiedlenia sami do
browolnie udali się na Syberję.
Ks. Swiatopełk-Czetwertyński potwierdza de
klarację p. Grabskiego: Włościanie polscy, mówi on,
dowiadują się o swej doli dopiero, gdy są już na Sy
berji.
Plehwe znów protestuje przeciw tej deklaracji.
„Jeżeli chcecie*'—mówi—rząd gotów wydać cyrkularz,
aby Polaków nie przesiedlano na Syberję, gdy nawet
sami tego sobie życzą.“
P. Łukoszin tłumaczy, iż cyrkularz taki byłby
niepożądany. Polacy dziwiliby się, że z jednej stro
ny z trybuny Dumy mówi się o autonomji Polski, z
drugiej zaś rząd wyklucza Polaków z liczby mają
cych prawo do działek kolonizacyjnych.
Gadanina ta skończyła się niczem, to . znaczy
rząd rosyjski będzie dalej przesiedlał chłopow pol
skich na Syberję — naturalnie z wielkiej miłości...
wszechsłowiańskiej.
= Zmarznięci żołnierze rosyjscy. Rosjanie padają
setkami jako ofiary mrozów. We wsi Dobropole na
froncie wschodnim, nad Strypą stwierdzono, że Mo
skale pochowali 8<Jt) żołnierzy zamrożonych, w inneiu

miejscu 300. Zmarzniętych znaleziono w mundurach
jeszcze letnich.
= Skazanie komendanta Kowna. Przed dynaburskim
sądem wojennym stawał komendant twierdzy Kowna.
Sąd wojenny przyjął okoliczności łagodzące i skazał
go na utratę wszystkich honorów v, ojskowych, jakoiteż praw osobistych, na utratę szlachectwa i roboty
przymusowe piętnastoletnie, ponieważ nie utrzymał
porządku w twi rdzy i za wcześnie ją opuścił.
— 0 znies;enie ograniczeń dla Poiaków. Jak długo
moskale byli panami w Polsce, nic nam nie dawali i
nic nie obiecywali. Dopiero, gdy ich z Polski wypę
dzono, rozczuliły się serca moskiewskie nad dolą Po
laków, od których są odgraniczeni murem bagnetów.
Oto niedługo odbędzie się w Petersburgu nowa
k-.medja tj narada w sprawie zniesienia ograniczeń dla
Polaków.' Rozpocznie ona swe obrady po zwołaniu
Dumy.
Większość materjałów, jak donoszą pisma rosy skie już zebrana. Ministerjum spraw wewnę
trznych ułożyło spis takich ograniczeń. Jest ich prze
szło'30. Oto ważniejsze z pośród nich:
1) zniesienie wyborów szlacheckich w Króle
stwie Polskiem: 2) zakaz nabywania przez Polaków
ziemi za pośrednictwem Banku Włościańskiego; 3)
ograniczenia co d- mianowania Polakow na urzędy
frezerów, lekarzy cyrkułowych w Kr. Pol; 4) zakaz
zajmowania urzędów w guberni chełmskiej przez ka
tolików 5- 8) zakaz mianowania Polakow na urzędy
komisarzy włościańskich w Kr. Polsk.. wydziału te
chniczno-budowlanego, pocztowo • telegraficznego: 9)
prowadzenia biurowości w gminach po rosyjsku; 10)
osobna odpowiedzialność administracyjna za t zw.
•linę nauczanie polskie; ID osobna cenzura admini
stracyjna dla wystawiania sztuk teatralnych; 12) ogra
niczeń a wykładów religji w języku polskim: 13, ograniczenia budowy kościołów , 14) ograniczenia pra
wa do nrocesji religijnychMinister spraw wewnętrznych pono wypowia
da sie za zniesieniem tych ograniczeń.
_
To wszystko jest musztarda po obiedzie, bo mo
skale w Polsce nie mają dziś mc do gadania.

Różne wiadomości.
y 100000 rubli za przecinek. Z czasów AleksailIra II uaź dworu, baron Kobyłkow, zostawił ciekawe
pamiętniki, ze stosunków d^°ru petersburskiego Panietniki te zostały zakazane w Rosji- Znajdujemy w
“ ch opowiadanie, malujące doskonale przekupstwo
rawet w najwyższych sferach caratu.
jZden z zasłużonych w wojnie turecko-rosyjikiej jenerał Nelidow, miał słabość do pieniędzy i za:
zął je fałszować. Za to został wraz z kompanami
skazany na Sybir. Żona pięknajenera owab postanowiła wyrwać męża z Sybiru i ofiarowała za to se
kretarzowi kancelarji carskiej, Abramowiczowi, 111 DO
rb, Abramowicz kazał jej napisać „proszenie
ca i przedłożył je Aleksandrowi II. Car, mimo że Ne
lidow był jego ulubieńcem, nie mógł zdecydować się
na tak wyraźne protegowanie złodzieja i na podaniu
iopisał: „Uwolnić nie można wysłać na Sybir i za
pomniał postawić przecinek, gdzie należy.
P
Abramowicz zabrał podanie i po wyrazie uwolnić“ postawił przecinek. Za ten przecinek dostał
100,000 rb., a Nelidow zjawił się nazajutrz u dworu.
Aleksander U był przerażony ale na zapytanie otrzy
mał od swego sekretarza odpowiedz, iż ten widząc,
że car zapomniał zrobić przecinek, sam go zrobił.
Car uśmiechnął się, ulubiony jenerał wrócił do łaski,
Abramowicz wziął za przecinek 100,000 rb.
X Cyfry wojny światowej. Ludność Europy liczy
160 milionów. Więcej niż 40 miljonów mężczyzn służy
na wojnie. Liczba zabitych według rachunku przypu
szczalnego sięga już 5 miljonów. Z górą 3 luil.ony żołnie
rzy znajdujesięwniewoli.Co najmniej 10 miljonow ran-
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nych. Piąta część sił europejskich jest zniszczona.
Same wydatki na wojnę wynoszą do nowego roku
140 miljardów. Jeśli obliczyć koszta odbudowy krajów,
zniszczonych przez wojnę, suma ta wzroś lie do 300
miljardów, co stanowi piątą część całego majątku Europy. W przyszłości czwartą część podatków będzie
Europa dawała na procenty, renty i ciężary wojsko
we Koszta i ofiary, jakie ponoszą państwa centralne,
są znacznie mniejsze, niż koszta czwóraliansu. Wojna
prowadzona aż do wyczerpania byłaby samobójstwem
przędewszystkiein dla czwóraliansu, który musiałby
pójść w zależność od Ameryki.
X Generałowie bez rąk. Dotychczas armja fran
cuska miała jednego tylko generała, pozbawionego
jednej ręki. Generałem tym był znany w obecnej
wojnie generał Pau, który utracił rękę w wojnie z r.
1870, gdy był jeszcze młodym oficerem. Obecnie
armja francuska będzie miała drugiego generała, po
zbawionego ręki. Jest nim generał Gourand, komen
dant wojsk francuskich pod Dardanelami w obecnej
wojnie. Podczas jednej z bitw szrapnel urwał mii
prawą rękę, oraz zadał ciężkie obrażenia boku, tak,
iż gen. Gourand chodzi obecnie przy pomocy kija tyl
ko. Po opuszczeniu szpitala, nie będąc nawet dobrze
wyleczonym, gen. Gourand zażądał od .swej władzy,
aby. pozwoliła mu wrócić na front. Żądaniu temu
rząd zadośćuczynił i gen. Gourand znowu otrzymał
kierownictwo jednej z francuskich armji walczących.
X Buty bez skóry. W warsztatach rzemieślni
czych w Hellerau w Niemczech zaczynają obecnie
wyrabiać buty bez skór. Wierzch obuwia wyrobiony
jest z mocnego nieprzemakalnego szarego lub czar
nego płótna tego gatunku, jakie władze wojskowe
przepisują dla wyrobu tornistrów, podeszwy ' drew
niane, lecz nie deszczułkowe, ale sporządzone z cie
niutkich krzyżujących się warstw drzewnych, tak ze
spolonych, że przy wielkiej wytrzymałości są one elastyczne. Obcasy bywają wzmacniane skówkami żelaznemi, lub dla cichego chodu — gumami. Cena pa
ry takich trzewików ma nie przekraczać obecnej ce
ny podeszw skórzanych.

Dary na Legiony Polskie.
i
Biurze Werbunkowem Legionów Polskich w
Chełmie złożyli tytułem daru na Legiony Polskie:
. , . Radzikowski z Chełma 50 kor,, Cichocki kr. 2
i rękawiczki.
Na tem miejscu składa, się wymienionym ofia
rodawcom serdeczne podziękowanie.

Humor wojenny.
Najodważniejszy.
wnii
;Zaf R ,ednej bltwy dostało SU do
; •!,/ Jeńców z armji rosyjskiej: polak, moi
zyd Bitwa skończyła się zwycięstwem, i
kownik był wobec tego w doskonałym hu!
szej
d°Sta‘ P‘>Ch" l': Z
Zadowolony kazał przyprowadzić jeń<
przed swoje oblicze.
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Jeńcy stawili się drżąc o swój los.
— Odważnym należy się nagroda—powia
da-pułkownik. Dlatego chcę wypróbować wa
sze męstwo. Kto z was wykaże największą
odwagę, zostanie nagrodzony w taki sposób,
jaki zażąda. A więc uważajcie, abyście się nie
zhańbili.
Tymczasem na boku ustawił się oddział
piechoty, który na daną komendę dał salwę.
Moskal i Polak po salwie zaczęli uciekać.
Zyd został na miejscu, blady i przerażony.
— A więc, ty, Icku, jesteś największym
bohaterem. Mów, jakiej żądasz nagrody.
— Panie pułkowniku—mówi Icek z gorzką
miną—proszę posłusznie o garnitur świeżej
bielizny!

Pan Stefan w Rosji
Pojechał pan Stefan w dalekie strony
I dziś przez Sztokholm tak pi-ze do żony:
„Ach, pędzą nas, pędzą od stacii do stacji"...
Czyli?
Mądry polak po ewakuacji.

Zacny Moskal.
Moskal, to człowiek jest z duszą zacną.
Wszystkie żądania spełni nam łacno,
1 tylko każę—w tern rzecz utyka —
Wyrzec się wiary, no i języka.

Drewniane buty.
Dziś oszczędność jest potrzebna,
0 niej właśnie dzisiaj mówię
Ta potrzeba rozciągnięta
Jest już dziś i na — obuwie.
Dawniej każdy człek przeciętny
Trzy par butów miał na zmianę,
Dzisiaj jedne mu wystarczą,
Jedne tylko, lecz — drewniane.
Wobec nowej oszczędności,
Można słuszną mieć nadzieję,
Ze nie będąc nawet w polu
Człek przez wojnę okuleje!...
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Składnicy Wydawnictw Departam. Wojskowego N. K. N.
. w Lublinie,' ul. Szpitalna 2, róg Krakowskiego Przedm.
Są do nabycia następujące wydawnictwa legionowe:

Książki:
Szlakiem bojowym Legionów
4
Prof. W. Tokarz — Legiony na polu walki 2.50
2
Z bojów Brygady Piłsudskiego
2__
J. Kaden — Bitwa pod Konarami
2
,1. Musiałek — Rok 1914
Kazimierz Tetmajer
0" żołnierzu polskim 1.50
2
W. Sieroszewski
.Józef Piłsudski
Prot. D-r Sokołowski — Geschichte Pólens 9
Prot. D-r Buzek — Pogląd na wzrost ludno
ści ziem polskich w wieku XIX
E. Milewski — Kooperacja i jej znaczenie
1.50
w Polsce
Prot. W. Tokarz—Żołnierze Kościuszkowscy 89
M. Rozstworowski — Wojna o społeczeństwo
polskie
40
60
Ł. Rydel — Warszawa
2.5(1
Legionista Polski — Kalendarz N. K; N,
1.50
Legiony Polskie — Dokumenty
1.50
Buława — Piotrków na. wiosnę
Przysiecki
Rządy rosyjskie w Galicji
Wschodniej

kor.

„.
„

.60
10
29
30
50
1
1
1 '

10

10
10
10
10
10
10

10

.20
1 N. K. N. (Rafajłowa)
1.20
H
59
(Kossaka)
III
Ryszkiewicza Janowskiego 50
„
iv
(Rozwadowskiego)
1
V
.50
(Beliniacy)
VI
tUłani Rozwadowskiego) 1.50
„ VII
70
(Pod Konarami)
„ VIII
70
”, Polskie w Królestwie)
Ili Wiadomości polskich (IV p. Legionów
80
Polskich w Piotrkowie)
1
Kart z wierszami Słońskiego
5 różnych serji kart z życia i Brygady po 1
4.5U
Album I, Brygady
1
,,
Gorlic
3
Matejki obraz „Polonia11
I
Portret Piłsudskiego
Papier listowy po
.
40 gr. i 1.20
80
75 pieśni Legionów Polskich z niitanii
10
Poszczególne piosenki strzeleckie po
60
Piosenki i Brygady z nutami

Ser ja

„
„
„
„
„

kor.
..
„
J
„
„ .

2.20 „
L60 „
2
2.59
2.50
5

Wydawnictwa broszurowe:
Przesławski—Wskrzeszenie Polski przez Rosję
Sprawa ludu polskiego
Królestwo polskie kongresowe a. powstanie
listopadowe
Bitwa racławicka

10

Pocztówki:

Odznaki i przedmioty pamiątkowe:
Odznaka N. K. N. (oficjalna)
,.
(kauczukowa)
„
z Piłsudskim
,,
3 maja (skarb i wojsko)
,.
16,8 .911 (bronzowa)
29 Listopada
Orzełek mały „L“
do czapki ..S“
Broszka Legionów Polskich
„Za wolność
i Ojczyznę"
Pudełko owalne z odznaką X. K. X
Papierośnica mniejsza z odznaką N. K. X.
„
wielka
Pulare.sik
Pierścionek srebrny (Leg. Polski 1911—1915)

12

Moskale nie wrócą
Gwoździkowski—Co każdy Polak w obecnej
wojnie wiedzieć ma
Szymanowski — prawda o wolnej Polsce
ludowej
Go robie ma chłop polski czasu tej wojny
Boje polskie I. Szarża pod Rokitną
II. Walki na Podhalu
”
111. Bitwa pod Łowczówkiem
Co dałaPolakom konstytucja rosyjska
Dzień 16 sierpnia 1914 roku
Wielki rok, 6 sierpnia 1914—1915 roku

50
20
20
20

P onadto:
Michał Łempicki List Polaka do W. Ks. Mi
kołaja Mikołajewicza
.Mieczysław Opałek—Dzieciom polskim w
wielkim roku wojny 1915
Album Legionów Polskich zeszyt I
Komplet, wojska polskiego (do wycinania)
Seria IX N.' K. N, (Jasełka)
XI
„
(Lublin, 10 kart) .
Pierścionek alpakowy (Legiony poi. 1914 15
U la n ia narodu Dolskiego.

„
,.
„
„
’’
,.
,.
„
,.
..

„
„
.,
„

1.50
.00
.20

.60
.00
80
2„00
20

Administracja „GflZETY LUDOWEJ"
Składnica i sklep

wydawnictw Depart. Wojsk. N. K.

M.

znajdują się obecnie:
ul. Szpitalna 1. 2, róg Krakowskiego Przedmieścia.
Tam można załatwiać wszystkie sprawy z „Gazetą Ludową" związane, nabywać wszystkie wydaw
nictwa Legionowe, prenum erow ać i kupować: „Dziennik Narodowy1’, „W iadomości Polskie , pisma
sprawie narodowej poświęcone.

D / \ ł - i ” r o k n , i al ent do ° g toszeń- Zgłoszenia w
« O L lZ c D liy
A dm inistracji „Gazety Ludowej"
Szpitalna 2.

Wydawca i Redaktor odp. Władysław Korwin Drożeński

maszynę do ptsania. Zgłoszenia w fld m inistracji „Gazety Ludowej" Lublin, Szpital
na 2.

Druk. J. Pietrzykowskiego w Lublinie

