Rok II

Lublin, dnia 9 stycznia 1916 r.

N° 2.

GAZTygodnik Ilustrowany
PRZEDPŁATA:
ro c z n ie
4 k o ro n y (2 ru b le )
p ó łro c z n ie 2
„
(1 ru b e l)
k w a rta ln ie 1
»
(50 kop.)
N um er pojęci. 10 g ro szy (5 k op.)

Redakcja: Kapucyńska 4.
Administracja: Szpitalna 2.

OGŁOSZENIH:
c ala stro n a
pó ł stro n y
t / ł strony
w ie rs z p e tit.

(30 rb .)
60 k o r
30 „
(15 „ )
16 ,,
(8 „ )
60 groszy (30 kop.)

Wojna z Rosją.

Walka pozycyjna (stojąca) z Moskalami.
Obrazek niniejszy przedstawia część frontu bojowego na wschodzie. Żołnierze siedzą w silnie zbudowanych
okopach nad rzeką i strażują, aby ich znienacka nie napadii Moskale, Taka wojna pozycyjna trwa mniej
więcej na całym froncię.
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Własne państwo.
Najwyższem dążeniem każdego świadome
go narodu jest: posiadanie własnego państwa t.j.
własnego narodowego rządu, własnego króla,
własnego wojska, własnych ministrów, własnej
administracji, własnego szkolnictwa i t. d. Naród
tylko wtedy może być szczęśliwy, gdy rządzi
sam sobą, wedle swego interesu i korzyści. Największem nieszczęściem dla narodu jest stracić
niepodległość t.j. popaść w obcą niewolę poli
tyczną.
Państwo jest ochroną narodu na zewnątrz
wobec obcych. Na to ma wojsko, dyplomatów
polityków. Na to zawiera umowy i układy z
innemi państwami, aby na wypadek wojny obronić swoją niepodległość przed łakomymi są
siadami.
Wprawdzie religja chrześcijańska
jest dziś panującą w całej Europie, aie nie
wszystkie narody są chrześcijańskiemu Zasa
da chrześcijańska: „Kochaj bliźniego jak siebie
samego" jest dotąd na papierze. Bo czyżby
możliwe były takie wojny jak obecna, naj
straszniejsza z wojen, jaką kiedykolwiek świat
oglądał, gdyby bliźni kochał bliźniego jak sie
bie samego?
Człowiek—mimo wszystko—pozostał do
dnia dzisiejszego drapieżnikiem, Mało mu tego
co posiada, chce wyzyskiwać drugiego, aby żyć
z cudzej pracy. My np. Polacy byliśmy zawsze
narodem spokojnym i pokój koc ającym.
Nigdy nie napadaliśmy drugich narodow i nie
pozbawialiśmy ich wolności politycznej. Polska
żadnego kwitnącego państwa nie podbiła, ani
nie zrujnowała.
Polacy za dawnych czasów prowadzili
dużo krwawych wojen, ale wszystkie wojny
były zawsze obronne. Walczyliśmy w dawnych
wiekach z Turkami, Tatarami, Moskalami, ale
tylko dlatego, że oni leźli w granice naszej
Polski, że palili nasze wsie i miasta, że rabo
wali nasz dobytek, że rujnowali nasze pola, że
wycinali w pień ludność i uprowadzali ją w
niewolę.
Ponieważ mieliśmy do wyboru, albo dać
się zupełnie wytępić tym rabusiom, albo się
bronić z orężem w ręku—więc wojny obronne
musieliśrny prowadzić, bo inaczejby nas na
świecie już nie było, a po ziemi polskiej ko
czowałyby tatarskie hordy i zagrażałyby swo
imi zbójeckimi napadami całej Europie.
To pokojowe usposobienie Polaków nie
uchroniło nas wcale od rabusiów. Moskale
skorzystali właśnie z naszej słabości i rozbili
nam państwo, pozbawili nas własnego wojska,
własnego rządu, własnego króla, i zaprowadzi
li swoje rządy, swoje wojsko, swojego cara,
kata i tyrana naszej narodowości. Moskale—
choć są szyzmatykami—przyznają się jednak
także do religji chrześcijańskiej. Oni nibyto
też wyznają zasadę : „Kochaj\ bliźniego, jak
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siebie samego", ale ta zasada jest tylko na
papierze i w obłudnych ustach popów. Wobec
nas chrześcijańscy i słowiańscy Moskale byli
zawsze okrutnikami, tyranami, złodziejami i
mordercami naszej Ojczyzny, bo zniszczyli na
sze polskie państwo.
Dlaczego straciliśmy przed przeszło stu
laty naszą niepodległość? Bośmy nie mieli siły,
aby bronić naszego państwa na zewnątrz. Nie
liczyliśmy się z tern, że nasi sąsiedzi są łako
m i na naszą ziemię i naszą ludność, nie mie‘
liśmy dosyć silnego wojska, aby wroga
precz z ziemi polskiej wyrzucić. A skoro na
ród straci własne wojsko, to wtedy jest bez
bronnym na zewnątrz i silny wróg może z nim
robić, co chce.
Przed stu laty pokrajano nas i rozrąbano
żywe ciało na kilka części. Naród się bronił,
krwawił w rozpaczy, ale że nie miał siły, aby
wroga-moskala pokonać—więc pozostał nadal
w niewoli przez długie lata, aż do ostatnich
miesięcy.
Z upadkiem państwa straciliśmy też mo
żność tworzenia własnej siły wojskowej. Na
szego rekruta, kwiat naszej młodzieży, zabie
rał odtąd moskal w swoje szeregi; wysyłał go
na Sybir pomiędzy kacapów, tatarów i innych
plaskonosych. Krew naszej młodzieży lala się
w wojnach nie o naszą, ale o moskiewską spra
wę. Pędzono naszych żołnierzy aż hen daleko
do wycinania Japończyków, chociaż nam Ja 
pończycy nic złego nie zrobili. A tymczasem
kacapski but tratował Polskę, okradał ją, i pa
stwił się nad nią najokrutniej.
Oto są skutki utraty własnego państwa, a
z tern utraty własnego wojska, tej jedynej o
brony na zewnątrz przed obcą zachłannością.
Naród, który traci państwo, traci równo
cześnie swój rząd tj. prawo rządzenia samym
sobą: Życie społeczeństwa nowoczesnego jest
ogromnie złożone. Aby kilkadziesiąt miljonów
łudzi mogło spokojnie i szczęśliwie żyć obok
siebie, musi się to społeczeństwo urządzić, zor
ganizować, zaprowadzić prawa i ustawy, bo
inaczejby sobie ludzie po łbach deptać zaczęli.
Wiemy przecież, jaki to bezrząd powstaje w jednem gospodarstwie, gdy braknie na jakiś czas
gospodarza. A takich gospodarstw są w ka
żdym narodzie miljony. Są w narodzie nie
tylko chłopi-rolnicy, ale są kupcy, przemysło
wcy, wielcy właściciele, urzędnicy, robotnicy
i t. d. Cóżby to za urwanie głowy powstało,
gdyby każdy zaczął postępować, jak mu się
podoba. Tenby się worał w pole drugiego,
tamten wyrąbałby łas sąsiadowi, złodziej okradłby kupca, bandyta podpaliłby fabrykę—
jednern słowem powstałaby anarchja czyli zu
pełny bezrząd. Powstałaby ogólna wojna wszy
stkich przeciw wszystkim, a w tej wojnie za
łeb wszystkich wzięliby ci, którzy mają naj
mniej do stracenia, a łakomi są na cudzą
pracę.
Takiemu ogólnemu hezrządowi zapobiega
państwo przes swój rząd, przez swoje prawa i
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ustawy, przez sędziów, urzędników i siłę
zbrojną.
,
, ,
Własny rząd stara się pomoc społeczeństwu
do najwyższego rozwoju, otacza je opieką, stara
się, aby w kraju było jak najwięcej bogactwa
oświaty, moralności i cnót obywatelskich. Rząd
obcy i wrogi dąży do tego, aby naród podbity
znieprawic, ogłupić i zubożyć, bo taki ciemny
i rozbity naród można tem łatwiej zniszczyć.
Biada narodowi bez własnego państwa,
bez własnego rządu i wojska! Jest on igrasz
ką i przedmiotem wyzysku ze strony ciemiężycieli. Niema on żadnej obrony na zewnątrz, a
w wewnętrzem życiu narażony jest na powolne
konanie,jak roślina bez światła słonecznego,
jak drzewo żarte przez pasożyty.
Naród, który chce żyć i rozwijać się,musi dą
żyć do własnego państwa, musi się zdobyć na
walkę na śmierć i życie o to własne państwo,
bo ono dopiero daje pełnię życia i rozwoju,
pełnię swobody i szczęścia.

Polacy w Poznańskiem.
II.
Wiadomo, że w zamierzchłej pogańskiej
przeszłości granice osiedlenia Słowian sięgały
daleko za Odrę i Łabę i że dzisiejszy Berlin
na ziemi dawnej słowiańskiej jest zbudowany.
Wiadomo, że całe okolice Głogowa i Wrocławia
ongi należały do Piastowiczów, którzy sami
się zniemczyli i lud do niemców przyciągnęli.
Jeszcze przed kilkudziesięciu laty straty pol
skie szczególnie w sprzedanej niemcom ziemi
były olbrzymie.
Pamiętać bowiem należy, że Poznańskie
nie od dzisiaj je st krajem o mieszanych naro
dowościach, krajem polsko-niemieckim, ale że
tak już było za czasów państwa polskiego. Sto
sunek liczbowy polaków do niemców jest ten
sam, jakim był już wówczas, a nawet jest po
ważna różnica na naszą korzyść, co prawda
wywalczona nie na niemcach lecz na żydach,
którzy pad wpływem zorganizowania się włościaństwa i mieszczaństwa, gromadnie uchodzą
z dzielnic polskich na zachód.
W chwili rozbiorów wszystkie miasta w
Prusach i Poznańskiem i bardzo wiele wsi za
ludnionych było przez niemieckich kolonistów.
Tłumaczy się to tem, że lud polski mając wię
ksze swobody na wschodzie gromadnie ciągnął
z Wielkopolski i Mazowsza na bogate czarnoziemy Podola i Ukrainy. Miejsce jego zajmo
wali niemcy osadzani jako koloniści. Niemcy
ci w znacznej części spolszczyli się i. stąd
mamy tylu patrjotów polskich z nazwiskami
niemieckiemi.
Sprawa polska w Poznańskiem po rozbio
rach opierała się jak zresztą w całej Polsce na

jednej warstwie szlacheckiej. Jak długo tak
było, ponosiliśmy ciągle straty. Nic dziwnego,
na stu polaków wypadało tylko ośmiu szla
chciców. Jakżeż tych ośmiu miało dać radę
za wszystkich. Nie czując oparcia w ludzie,
panowie często wątpili o sprawie polskiej i
sprzedawali swą ziemię niemcom.
Wnet jednak lud polski pod przewodem
miejskiej inteligencji i księży - - przeważnie
chłopskich synów':—opamiętał się, że tu o jego
skórę chodzi i stanął do walki z Niemcami, w
obronie mowy ojczystej i ziemi rodzicielki.
Odtąd mimo wszelkich wysiłków społe
czeństwa niemieckiego i potężnego rządu pru
skiego sprawa polska oparta już na trzech wę
głach to jest na szlachcie, na mieszczaństwie i
na ludzie wiejskim zaczyna zwyciężać.
Najlepiej to widać na najważniejszej spra
wie utrzymania polskiej ziemi w polskich rę
kach. Od roku 1896 do 1911 polacy wykupili
od niemców ziemi 287.286 heatarów (hektar
trochę mniej nóż dziesięcina), a niemcy od po
laków mimo Komisji Kołonizacyjnej—mimo wy
właszczenia pięciu majątków tylko 191.160 he
ktarów (około 173 tysięcy morgo w polskich).
Widzimy więc, że lud polski potrątił oprzeć się na swej ziemi narodowi niemieckie
mu, któremu państwo niemieckie i pieniędzmi
i siłą pomagało. Bez tej pomocy niemcy naj
potężniejszy dziś naród na świecie, musiałby
jeszcze więcej z wykupionej przedtem ziemi
polakom ustąpić.
„i*
Dlaczego lud polski ma większą moc mz
w innych dzielnicach Polski, napiszemy później
do gazetki. Na razie chcemy tylko zaznaczyć
źe niepotrzebnie litujemy się nad 1 oznanczykami, gdyż oni nawet w.czasach, kiedy niemcy
nie mieli jeszcze interesu wspólnego z polaka
mi, a bratali się z moskalem, umieli swego
bronić i zyskali sobie wielki szacunek za wy
trwałość u tych niemców, którzy szanują, praco
witych, gospodarnych, mężnych Jpdzi, a pogar
dzają i słusznie pogardzają próżniakami, lek
komyślnymi i tchórzami.
Jakkolwiek więc się sprawy narodu pol
skiego obrócą, możemy być pewni, ze lud pol
ski w państwie niemieckiem me będzie dla
polskości stracony, jak nie są dla niemców
straceni ci niemcy, którzy w liczbie kilkunastu
miljonów żyją poza granicami państwa nie
mieckiego w Austrji, w Szwajcarji w Rosji i w
Ameryce.
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Rzeka Socza po włosku Isonzo.
Nad tą rzeką trwały straszliwe walki pomiędzy atakującymi Włochami a wojskiem austrjackiem
Włosi wszędzie zostali odparci, a z zemsty zburzyli miasto Gorycję. (Patrz artykuł p. t. „Wojna")'

Odpowiedź Papieża Biskupom Polskim.
Wszyscy Biskupi Polscy zwrócili się przed
niedawnym czasem do Ojca Świętego, Papieża
Benedykta XV, z pisemną prośbą o opiekę
nad narodem polskim i gorącą podzięką za
dotychczasową pomoc.
,
Na to otrzymali Biskupi Polscy od Ojca
Świętego następującą odpowiedź:
Czcigodnym Braciom Arcybiskupom
Biskupom Galicyi Benedykt PP. XV.

i

Czcigodni Bracia!
Pozdrowienie i Apostolskie Błogosławień
stwo!
Ze wspólnego waszego listu płynie ku
Nam to samo przykładne przywiązanie i cześć,
która—jak nam wiadomo—wyróżnia nie tylko
biskupów, ale i duchowieństwo całe i lud ka
tolickiej Polski. A nie myślcie, Czcigodni Bra
cia, jakobym w miłości i oddaniu chciał się
wam dać wyprzedzić. Od dawna bowiem tkwi
w mej duszy umiłozuanie narodu waszego zgoła

osobliwe, które dziwnym sposobem wzrasta
teraz, na widok tych licznych a ciężkich nie
szczęść, co was skutkiem tej wojny już pra
wie przygniotły. Zwróciły one, jak wiecie, oj
cowskie me ku wam współczucie i nad jednem tylko boleję, że czynna pomoc z mej
strony nie mogła dorównać wszystkiemu, cze
go całem, gorącem sercem wam życzę. Atoli
nie ustaję nigdy w modłach moich do Boga
nieprzebranego w miłosierdziu, aby wam,
Czcigodni Bracia, i całej Polsce z pomocą po
śpieszyć raczył, by i gorycz dni teraźniejszych
złagodził i wszystkie słuszne pragnienia wasze
zaspokoił.
Błogosławieństwo apostolskie, które wam
wszystkim, Czcigodni Bracia, jak i Duchowień
stwu i oddanemu waszej pieczy ludowi miło
ściwie w Panu udzielamy, niechajże wam bę
dzie łaski i opieki Bożej poręką, a mojej ży
czliwości dowodem.
'
Dan w Rzymie u św. Piotra, 10 grudnia
1915, w drugim roku naszego Pontyfikatu.
Benedykt PP. XV.
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Umowa Austrji i Niemiec
co do Polski.
Dnia 14 grudnia 1915 r. zawarta została
pomiędzy rządem austrjackim i niemieckim
tymczasowa umowa w sprawie zarządu Króle
stwem Polskiem i w sprawie zastępstwa inte
resów państwa austrjackiego w W a r s z a w i e .
Umowa ta weszła już w życie, ma .jednak
charakter t y m c z a s o w y , nie przesądzający,
co będzie z Królestwem Polskiem po ukończe
niu obecnej wojny.
Najważniejsze punkty tej urnowy są na
stępujące:
Artykuł pierwszy mówi: Naczelna Komen
da Armji austro-węgierskiej wysyła wyższego
oficera jako swego reprezentanta do W arsza
wy. Przydzielony on tam zostanie do sztabu
generał gubernatora i zadaniem jego będzie
pośredniczenie między generał-gubernatorstwem
w Warszawie a Naczelną Komendą Armji Austrjackiej, względnie generał-gubernatorstwem
okupowanych przez Austro-Węgry obszarów
(z siedzibą w Lublinie) w sprawach, dotyczą
cych zarządu okupowanych obszarów i czysto
wojskowej natury.
Przedstawicielem tym z ramienia rządu
austrjackiego mianowany został w Warszawie
pułkownik Józef P a i c.
W podobny sposób władze niemieckie
wysyłają swego zastępcę do austrjackiego generai-gubernatorstwa w Lublinie.
Ponadto dla spraw bieżących monarchji
przeznaczono ze strony ministerstwa spraw
zagranicznych Austro-Węgier jeszcze, jednego
delegata z siedzibą w Warszawie, którym zo
stanie mianowany dotychczasowy konsul austrjacki w Warszawie Dr. Leopold baron Andrian.
Artykuł drugi'. W Warszawie zastosowa
ne zostaną te same zasady dla obywateli, mie
szkających na obszarze okupowanym (zaję
tym) przez Austro Węgry, które dotyczą mie
szkańców Polski, okupowanej przez Niemcy.
Wchodzą tu w rachubę przepisy, dotyczące
podróży, osiedlenia się, zajmowania się han
dlem, rzemiosłem i t. p.
Artykuł trzeci'. W obrębie miasta War
szawy, jak również na wszystkich dworcach
kolei, sąsiadujących z okupacją austrjacką a
zarządzanych przez Niemcy, otrzymują wszy
stkie kasy urzędowe i restauratorzy nakaz
przyjmowania i uskuteczniania wypłat w wa
lucie koronowej po kursie, ustanowionym
przez królewsko-pruskie ministerstwo wojny.
Ponadto jeden z banków niemieckich w War
szawie otrzyma zlecenie w sprawie zamiany
koron na marki obywatelom austrjackim.
Artykuł czwarty dotyczy dopuszczenia g a 
zet z Austro-Węgier do Warszawy i uregulo
wania cenzury.
Artykuł piąty zajmuje się sprawą polep
szenia stosunków pocztowych między W arsza
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wą a obszarami okupowanymi i Austro-Węgrami.
Artykuł szósty odnosi się do stworzenia
dogodnego bezpośredniego połączenia kolejo-»
wego (pospieszne pociągi) między Warszawą
i większemi miastami Austrji, jak również
Polski, będącej pod zarządęm austrjackim.
Artykuł siódmy. Skoro tylko stosunki ze
zwolą na urządzenie wyższych kursów na
wszechnicy warszawskiej i politechnice — w
języku polskim — niemiecki generał guberna
tor bezzwłocznie wda się w rokowania z rzą
dem austrjackim w sprawie dopuszczenia poL
skich uczonych z monarchji Austro węgier i
obszarów Polski (okupacja austrjacka) do urządzania wykładów z dziedziny naukowej z
wykluczeniem polityki.
Artykuł S porusza sprawy gospodarcze
organizacji obu terytorjów.
Druga część umowy ustala rozgraniczenie
obu obszarów na prawym brzegu Wisty w spo
sób następujący: Południowe pogranicze daw
nej gubernji S i e d l e c k i e j stanowi grani
cę obu obszarów okupacyjnych między Wisłą
i Bugiem.
Rozgraniczenie dotyczące ruchu kolejo
wego między Wisłą i Bugiem nastąpiło już
na podstawie porozumienia odnośnych szefów
obu wojskowych zarządów kolejowych austjackiego i niemieckiego.
Sprawa żeglugi na Wiśle od Dęblina —
ujścia Pilicy — przyznaną została wojskowe
mu zarządowi niemieckiemu, co jednak nie
wyklucza prawa żeglugi także i dla austrowęgierskiego zarządu wojskowego.
Raz jeszcze podkreślamy, iż umowa ta
ma charakter tymczasowy, obowiązujący tyl
ko na czas wojny.

Wielkie święto Legionów.
(Biskup Bandurski na froncie.)
Wielkiem Świętem Legjonów nazwać mo
żna tegoroczne Boże narodzenie, spędzone
przez oddziały legionowe, zawikłane już od
kilku miesięcy w upartą walkę na poleskich
kresach ziem polskich. Uczcił je bowiem,
uświęcił wielki Dostojnik kościoła, a ducha pol
skiego wódz płomienisty, wielki kapłan — patr.jota najprzewielebniejszy ks. biskup IJW .
Bandurski, który nie szczędząc trudów i niewy
gód, osobiście w towarzystwie podpulk. Sikor
skiego i posła, Kon. Srokowskiego przybył na
święta do wojennego obozu tak ukochanych
przez siebie Legjonów.
W dzień wilii dojechał ks. Biskup pocią
giem do ostatniej, kresowej stacji poleskiej,
skąd w towarzystwie przybyłych na Jego spot
kanie ułanów z dywizjonu rotm. Ostoi udał się
na miejsce postoju Komendy Legionów. W osa-
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Ruiny miasta Nieuport w Belgji.
Miasto to, obecnie bez mieszkańców, leży tuż koto linji bojowej. Jest ono prawie zupełnie zbu
rzone przez artylerje niemiecką, ponieważ pod tern miastem okopali się Belgowie i Anglicy.

dzie, wśród głębokich lasów, świeżo dopiero
trudem rąk. żołnierskich założonej i umiejętnie
dla celów służby wojennej zabudowanej, a na
wieczną pamiątkę krwawych walk na pole
skich rubieżach „Legjonowem** nazwanej, w
imieniu Komendy Leg. w zastępstwie bawią
cego na urlopie eksc. Durskiego dostojnego
gościa przywitał serdecznie szef sztabu Legio
nów kap. Zagórski, dziękując w wyrazach peł
nych czci, za ten wielki akt miłości na rzecz
żołnierza polskiego. Okrzykiem ku czci boba
terskich Legjonów, co jak Rejtan na kresach
położyły się i protestują przeciwko zbrodni
niewoli, odpowiedział ks. biskup.
Dzień wigilijny spłynął uroczyście w at
mosferze pełnej serdecznych i rzewnych na
strojów. Po uroczystej uczcie wigilijnej w kor
pusie oficerskim, udał się ks. biskup do naj
bliżej stojących oddziałów legionowych. I szedł
ten czcigodny Dostojnik między prostych sze
regowców, zanurzał się w ich szarą rzeszę, z
każdym kolejno łamał się opłatkiem ze czcią
i miłością ściskał dłonie i życzenia składał.
Szło z nim—zdało się — tchnienie dalekiej Oj
czyzny, błogosławieństwo nieobecnych matek,
ojców i wszystkich drogich, do których w ten
wieczór tęsknota nieprzeparcie wołała. Pełną
uroku chwilę przeżyto wspólnie w kompanji
podpor. Al. Grzybowskiego, gdzie żołnierze w
swych koleudach własnego układu, zaimprowi

zowanych śpiewkach i djalogr.ch świątecznych,
przypominających ludowego „torunia**, a za
stosowanych do życia Legjonów, otwierali swą
duszę, pełną mimo wszystko jasnej pogody i
wiary w zwycięstwo sprawy naszej. W pluto
nie kawalerji sztabowej żołnierz—poeta, chor.
Józef Mączka powitał czcigodnego gościa prze
pięknym, zaimprowizowanym wierszem. Pokłon
czci oddał ks. biskupowi, przypominał pamiętną chwilę, kiedy to w rocznicę śmierci
Traugutta w katedrze lwowskiej hufiec strzelecki
kap. Tarkowskiego błogosławił na walkę „za
Polskę1*, z dumą stwierdzał, że hasło temu po
zostali wierni, dawał wyraz wierze, że „po
krwawej wolności wilii** zaświta już rychło
„jutrzni zaranie**. Wzruszony do głębi odpo
wiadał biskup, dając wyraz swej radości, że
oto w gronie żołnierzy polskich, w atmosferze
wiary może święto przepędzić i ,zaczerpnąć sił
do dalszej walki z tymi, co małoduszni!
0 północy w polowej kapliczce, pięknie z
krąglaków sosnowych zbudowanej, odprawił
biskup wobec zgromadzonego żołnierstwa uro
czystą pasterkę wśród dźwięków przygrywają
cej orkiestry pułkowej, poczem wygłosił pło
mienne kazanie o „pasterzach czuwających “ w
noc ciemną na przyjście Zbawiciela, o żołnie
rzach legjonistach, czuwających w noc niewoli
głuchą na świt Wolności.
Pierwszy dzień świąt spędził ks. biskup
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wśród oddziałów 2 ej i 3-ej Brygady wszędzie
entuzjastycznie witany i wszędzie niosący sło
wa pociechy i pokrzepienia. Wzruszającym był
moment, gdy młodocianym skautom, rozpoczy
nającym swą służbę obywatelską wśród huku
niedalekich armat, poświęcał sztandar bojowy
z ich płomienistem „Czuwaj“! Wzruszająca i
pełną głębokiego, dostojnego znaczenia była
chwila, kiedy to biskup na smutnym wiejskim
cmentarzu wilczeckim wśród rozległych, głu
chych pustkowi Polesia wołyńskiego, tuż za
frontem toczącej się walki, poświęcał uroczy
ście pamiątkowy
kap. Zygm. Czeehny Tar
kowskiego i jego towarzyszy, poległych w tym
samym krwawym szturmie na uinocnionę wzgó
rze pod Kostjuchówką, grób dzielnego adj. chor.
Konst. Majewskiego, por. Jana Łyska prawego
syna ziemi śląskiej, ppor. St. Zaleskiego, podchor.
Lejczaka, oficera—chłopa, co to choć nieuczony w piśmie szarży oficerskiej męstwem i
roztropnością dosłużył się w polu, nikiej drugi
Bartosz Głowacki. Tę mogiłę 5-ciu najdziel
niejszych oficerów 2 ej Brygady, jak i dwie
pobok wyrosłe później mogiły: ppor. Ceceniowskiego z i. brygady i chor. Mitery z 3-ej—bło
gosławił Biskup z Polski zesłany, jako świętą
mogiłę zjednoczonego w przymierzu śmierci
chwalebnego rycerstwa polskiego, jako święte
mauzoleum bohaterskich kości, na kresach Pol
ski założone jakby wał obronny między tyra
nią a wolnością.
Na drugi dzień świąt udał się ks. Biskup
w towarzystwie podpułk. Sikorskiego do 1-ej
Brygady stojącej na innych pozycjach.
We wsi L. powitali go starzy zahartowa
ni bohaterowie z pod Łowczówka, Krzywopłotów i Konar. Serdecznym, braterskim uściskiem
i pełnem wyrazu wzruszeniem powitali się ze
sobą: Wielki kapelan Polski walczącej, ks. bi
skup Bandurski ibrygadjer Piłsudski. Więc zno
wu drogie, niezapomniane chwile, pełne uroku
i siły krzepiącej, spędzono wspólnie w komen
dzie Brygady, pułków i wśród ułanów Beliny.
więc znowu przepiękne, rzewne msze połowę i
natchnione kazania biskupa, mówione w polu
do polskiego żołnierstwa. a raz nawet w pew
nej wsi, ongiś unickiej, do żołnierzy—i rzeszy
ludu, wracającego do katolicyzmu a przybyłe
go licznie, by usłyszeć Wielkiego Biskupa.
Po 4-ch dniach, spędzonych w obozie
wszystkich trzech Brygad legjonów, udał się
ks. biskup z powrotem do kraju.
Pełna doniosłego znaczenia bytność ks.
biskupa Bandurskiego w obozie Legionów, zo
stawiła w ich szeregach niezatarte wrażenie,
dusze żołnierskie skrzepiła i umocniła na dal
szą walkę,

Ks. Biskup Bandurski w Lublinie.
Gdy rozeszła się wieść, iż Ks. Biskup
Bandurski powraca z frontu, lubelska załoga
Legionów Polskich postanowiła uprosić czci
godnego kapłana, aby się zatrzymał w Lubli
nie i odprawił mszę św. dla legionistów. Przezacny pasterz przychyli! się do prośby legio
nistów i zatrzymał się w mieście naszem przez
piątek, sobotę'i niedzielę W piątek wieczorem
zaszczyci! swą obecnością ks. Biskup wieczor
nicę Sylwestrową, urządzoną staraniem sekcji
finansowej Ligi Kobiet, w szczególności pań
H. Morawskiej i H. Narzymskiej, w szpitalu
Legionistów.
Na wieczornicy był też obecny pułkownik Sikorski, szef Departamentu
Wojskowego N. K. N.
W dzień Nowego Koku o godz. 11 i pół
w południe odprawił ks. Biskup Bandurski uroczystą mszę św. w kościele Wizytkowskim
na intencję Legionów Polskich oraz wygłosił
do Legionistów podniosłe kazanie. Kościół nie
mógł pomieścić wszystkich obecnych.
Po mszy św. ks. Biskup w otoczeniu du
chowieństwa miejscowego i grona oficerów le
gionowych udał się do domu przy ul. Namie
stnikowskiej N° 32, celem poświęcenia otwartej
w dniu nowego roku „Gospody Legionisto w“,
powstałej dzięki enargicznym staraniom ks. re
ktora Władzińskiego, pp. Sekutowiczów, Sul
kowskich i i.
Uroczystość otwarcia tej gospody, która
już stała się najbardziej ulubionem miejscem
godziwej rozrywki legionistów, miała charakter
bardzo miły i serdeczny. Czcigodnego kapłana
powitała u wejścia p. Tabiszewska, poczem
ks. Biskup złożył podziękowanie paniom m.
Lublina za okazaną gorliwość i pomoc dla Le
gionów, a podpor. Dąbski imieniem legioni
stów złożył najpierw podziękę i hołd dla ks.
Biskupa za jego niestrudzoną działalność na
rzecz naszego wojska, Paniom zaś wyraził go
rącą podziękę za tworzenife dzieł, które nawią
zują coraz gorętsze węzły łączności pomiędzy
wojskiem i społeczeństwem i przyczyniają się
wybitnie do krzewienia zwycięskiej idei Legio
nów. Po poświęceniu Gospody, legioniści od
śpiewali szereg pieśni narodowych.
Wieczorem dn. 2 stycznia liczniejsze ze
branie obywatelstwa lubelskiego i legionistów
żegnało Czcigodnego Kapłana skromną kolacją,
podczas której jeszcze raz dziękowano Mu za
przybycie i pokrzepienie serc naszych.

Podzięka Legionistów.
Ud Legionistów, stojących na froncie, utrZymujemy następującą podziękę ks. Biskupowi
Bandurskiemu:
Zjawiłeś się wśród nas, jak pasterz pośród
owieczek swoich, jak ojciec pośród rodziny stęs
knionej za nim..;

GAZETA LUDOWA
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Zjawiłeś się, jak duch Boży, ciepło słońca
i radość prawdy rozsiewający wkrąg siebie...
Dzięki Ci za to, Czcigodny księże Biskupie,
wodzu dusz naszych, serc naszych krzepiciełu...
Nie żałowałeś trudów, ale jak najprostszy
między maluczkimi wyruszyłeś ku nam, daleko,
aż ku kresom Rzeczypospolitej Polskiej. I przy
niosłeś tej straży niezłomnej, stojącym na kre
sach Legionom Polskim, słowo Boże, tak proste
i dobre, jak poranek wiosenny, tak krzepiące,
jak woda źródlana w spiekocie utrudzeń.
O jakże niezapomnianą jest postać Twa, ja 
wiąca się pośród żołnierstwa polskiego na pu
styniach poleskich! Tam—na kresach, tam, gdzie
obóz walczącej Polski, gdzie słowo czynem,
czyn piorunem się staje.
Skrzepiłeś nas. Podniosłeś dusze, orzeźwi
łeś serca.
I chociaż musieliśroy Cięż bólem pożegnać,
duch Twój płomienny żywię wśród nas. My w
Tobie, Ty w nas jesteś.
Dzięki Ci za trudy, dla nas poniesione,
cześć Ci za niezłomność żołnierskiego serca,
hołd za obywatelskie dzieła wielkiej myśli...
Obyśroy w roku 1916 zasiedli do wigilji
wspólnie w wolnej już Polsce.
Legjoniści.

Kolenda Legionów z r. 1915.
(Śpiewana na wilię w dzień przybycia Najprzewielebniejszego ks. Biskupa Bandurskiego).

U' dzień Bożego Narodzenia
Radość serca rozpłomienia,
Że w armatnim huku, dymie,
Zmartwycliwstaje Polski imię,
Polski imię.
Znów odżyła ojców wiara,
Zadzwoniła szabla, stara,
Znów się Polak w polu bije,
Przypomina'. Polska żyje!
Polska żyje!
Rok ju ż drugi na placówce,
Wciąż w wojennej my wędrówce,
Poprzez krwawą dolę, blizny,
Spieszmy do wolnej Ojczyzny,
Do Ojczyzny!
Ju ż za nam i Ziemia — Matka,
Przeszliśmy ją do ostatka,

Ne 2.

Krwią na kresach wyznaczyli —
Nową Polskę, bracia mili!
Bracia mili!
Osobliwa dzisiaj chwila...
TP noc, w którą się złość przesila,
Bóg się rodzi, moc truchleje,
Mroki gasną, zorza dnieje!
Zorza dnieje!
Pastuszkowie Boże Dziecię
Oznajmili hen po święcie.
Przez Legionów pacholęta
Zwiastowana wolność święta!
Wolność święta!
Przez legiońskie szare dzieci
Wokół z wichrem śława leci,
Szabli błyskiem, wszem ogłasza:
Z grobu wstaje Polska nasza!
Polska nasza!

kisły żołnierskie.
My tu siedzimy nad rzeką, bagnistą, pa
skudną rzeką i właściwie wcale nie wojujemy,
a ciągle żyjemy w pogotowiu na śmierć i woj
nę. Wystarczy łeb wychylić z okopu, a już
człowiek brzdęknie z kulką w czaszce, zipnie
parę razy, skubnie ziemię i wypręży się na
wieczny spoczynek. Te szelmy mają strzelców
doskonałych, to im trzeba przyznać, ale że i u
nas nie brak takich, co to czapkę, w górę wy
rzuconą, przestrzelą, więc i my się odpłacamy
pięknem za nadobne.
W tern siedzeniu, w tern oczekiwaniu
walki nieustannem, w tej monotonji luzowania się, spoczynku i znowu luzowania, gdy
myśli o swoich zaczynają się cisnąć do mózgu
i męczyć, gdy tęsknota za swoimi zaczyna
wzbierać, wtedy jeden przysiada do drugiego
i zaczyna się pogwąrka. 0 tern, o owem, o tern,
co się już sto razy opowiadało. Snuje się pla
ny na przyszłość, stawia się zamki na lodzie.
Jak na wsi, w piękny wieczór letni, Wojtek
przysiada się do Kasi i oboje gruchają w miłosnem upojeniu, tak tu Wojtek przysiada się
do Staszka, albo Franek do Ignaca. Z żadną
kochanką tak się serdecznie nie nagada, jak
tutaj chłop z chłopem. Wojna wszystkich zbli
żyła i spokrewniła, rzekłbyś. Jeden drugiemu tu
bratem, kochaną dziewczyną, czy żoną.
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Kiedyś tu tak sobie siedzi we czwórkę
Jędrzej B... i trzej chłopacy. Jędrek, rezerwi
sta, ojciec dzieciom, opowiadał, jak go to syn
najmłodszy, półtrzeciaroczny, żegnał, gdy on
szedł na wojnę. I tak się zagadał, że podniósł
się, zapomniawszy, iż jest w „dekunku“. Kul
ka świsła i utkwiła mu w szyi. Przewrócił się
biedak, krew mu się rzuciła ustami. Zabrali go
koledzy i odnieśli. Powiadają doktorzy, że się
wyliże. Dałby Bóg, bo chłop porządny i mądry.
A wieczorami, jak się gwiazdy na niebie
pokażą, to już najgorzej z myślami. Dzień, jak
dzień, to jakoś przechodzi. Ale noc to się ciąg
nie i ciągnie, choć niby jest coraz krótsza.
Wtedy to w „dekunkach44 !robi się, jak w ko
ściele. Ktoś zaintonuje „Kto się w opiekę44...
Zaraz pochwyci melodję jeden, drugi i tak
idzie dalej, aż cały rów zabrzmi, jak jeden
mąż:
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gnety. byle się ruszyć z tych „dekunków44,
chciałoby się ruszyć naprzód, choć wszyscy
widzimy, że tam po tamtej stronie zasieki z
drutu, a za niemi doły, ostrymi wybijane pa
lami, na których niejeden z nas by zawisnął
i może skończył. Ale rozkazu niema. Jak przyj
dzie—pójdziemy. Bo rozkaz jest rozkaz! Niema
apelacji.
Zresztą jeden dzień u nas taki sam, jak
drugi. Gdy się dorwiemy gazetki, to święto
dla nas prawdziwe. List z domu—gość rzadki.
Jeśli go kto dostanie, radości niema miary.
Tak my tu w tych okopach żyjemy i cze
kamy. Czego? Rozkazu! Bo na wojnie jest tyl
ko rozkaz i nic więcej.
Wasz stary
(Z „Piasta").

Socha.

odda Panu swemu
I całem sercem szczerze ufa Jemu...

Pęka na cynglu, wzrok naprzód w zmrok
biegnie, a usta i dusza śpiewają. I pieśń leci
ku niebu, polska pieśń, z łona tej polskiej zie
mi, która nam daje teraz schron przed moskiewskiemi kulami.
Na lwa srogiego bez obawy siędziesz
1 na ogromnym smoku jeździć będziesz.

Śpiewa wiara, jak wieczorami na wsi, po
znojnym dniu, po pracy piastowskiej na świę
tej ziemi.
Skończyła się pieśń... serca biją jeszcze
w modlitewnem napięciu. Tu, gdzie śmierć
może każdej chwili zacząć swoje straszne żni
wo, w mroku nocy, gdy się czaić może nie
bezpieczeństwo na każdym kroku, duch się ku
niebu unosi i korzy. Ktoś zaintonował litanję
do Matki Boskiej. Podjęła ją zaraz gromada:
...Królowo Korony polskiej,
Módl się za nami!...

I płynie do stóp Najświętszej Królowej
błagalna prośba o zmiłowanie dla narodu, o ła
skę dla tych, co tu w obliczu śmierci stoją,
o zmiłowanie i opiekę nad tymi, co w domu
zostali...
Świst kuli przedarł ciszę, jaka zaległa po
odśpiewaniu litanji. Trzask kurków — i sypią
się w mrocz nocną strzały. Zwyczajna to przy
grywka, czy zapowiedź bitwy?
Znów ktoś zaintonował:
Pod Twoją obronę uciekamy się...

A cała wiara gruchnie odrazu:
Święta Boża Rodzicielko!...

Kulki świszczą, a wiara śpiewa:
. .Ale od wszelakich złych przygód
racz nas zawsze wybawiać!...

I tak do rana. Przychodzi „luzunek41 — 1
powtarza się to samo. Bo bitew niema. Strze
laniny nocne przypominają tylko, że wojna
jest i że jedna i druga strona czuwa. Jak dłu
go to potrwa, Pan Bóg raczy wiedzieć. Nieraz
to już miałoby się ochotę iść, choćby na ba

Moskiewska komedja.
Czytelnikom naszym musi być wiadomo,
że w długi czas po odezwie W. księcia Miko
łaja Mikołajewicza z obietnicami „zjednoczenia14
dla Polaków, utworzona została w Petersburgu
mieszana komisja polsko-rosyjska dla rozważe
nia, jak ma wyglądać samorządne Królestwo
Polskie, utworzone przez Rosję i jaki ma być
jego stosunek do Rosji.
Komisja ta odbyła kilka posiedzeń, na.
których rozważaną była sprawajak szeroki ma
być samorząd dla Polaków. Do żadnegojednak
wyniku komisja nie doszła. Obrady jej nie'
miały i tak żadnego znaczenia dla nas„ ho po,
pierwsze, taka Komisja nie może ustanawiaćżadnych praw, bo to należy do Dumy, Rady
państwa i cara. A po drugie, Moskale nic nie
mają do gadania w sprawie polskiej, bo zosta
li ż ziemi polskiej zupełnie wypędzeni.
Ale nawet te komedjanckie obrady polskorosyjskiej komisji w Petersburgu oburzyły rząd
rosyjski. Kiedy rządowi moskiewskiemu prze
dłożone zostały postanowienia wyżej wspomnia
nej komisji, dotyczące rozszerzenia praw Po
laków, dyrektor w ministerstwie spraw we
wnętrznych w Petersburgu, senator Litwinow
w imieniu rządu ogłosił następujące oświadczenie:
„Postanowienia komisji uwłaczają zasadom
rządu co do zabezpieczenia ważnych interesów
rosyjskiej i litewskiej ludności w obszarze za
chodnim (tj. w Królestwie Pol.) i w guberni
chełmskiej. Przeprowadzenie postanowień ko
misji spowodowałoby gospodarczy ucisk (!!!)
tej przeważającej części ludności przez mniej
szość polską i utorowałoby drogę do powolne-'

gazeta ludowa .
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go zupełnego spolszczenia tych dzielnic. Dlate
go rząd na żądania komisji Dumy w żadnym
wypadku zgodzić się nie może. To, że te tak
bardzo ważne sprawy są podnoszone w chwili,
kiedy Rosja musi skupić wszystkie sity, aby
zwalczyć nieprzyjaciela, świadczy o niewielkiej
tylko wierności i przywiązaniu Polaków względem
państwa rosyjskiego “.
Taka jest odpowiedź przedstawiciela rządu
rosyjskiego na usiłowania ugodowe. Ta odpo
wiedź, odbiera Polakom nie lylko wszelkie na
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dzieje polityczne, ale jest ponadto bezczelna.
P. Litwinow ma śmiałość mówić o „niewielkiej
tylko wierności i przywiązaniu Polaków do
państwa rosyjskiego".
Za co, panie Litwinow, Polacy mają czuć
tę wdzięczność? Za zniszczenie państwa pol
skiego, za knuty, Sybir, szubienice, kazamaty,
łapówki czynowników i kradzieże moskiew
skie?
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Tak wygląda przednia część łodzi podwodnej, gdy łódź znajduje się na
powierzchni morza.
hojnego szafowania krwią żołnierza rosyjskie
go spełzł zupełnie na niczem.
Na innych odcinkach atakowali Moskale
słabiej i mniejszemi siłami i wszędzie zostali
Wojna z Moskalami.
odparci.
Od świąt Bożego Narodzenia do Nowego
Podobnie jak w czasie świąt Bożego Na
Roku wzięto do niewoli 3000 żołnierzy rosyjskich.
rodzenia tak też w dzień Nowego Roku Mo
Dnia 3 stycznia Moskale znów ponowili
skale silnie atakowali tront austrjacki na Beswe ataki. Walka trwała cały dzień. Szczegól
sarabji i w Galicji wschodniej, ale im nie uda
nie gwałtowne były ataki Moskiewskie na liło w żadneni miejscu tego frontu przełamać.
nję łroporoutz. 1 te ataki odparto, biorąc do
W noc sylwestrową wykonali Moskale
niewoli 3 oficerów rosyjskich i 850 ♦żołnierzy.
dwa silne ataki na froncie besarabskim na arGazety niemieckie podają obecnie bliższe
mję, stojącą pod wodzą gen. Pflanzera—Balti •
szczegóły walk na Besarabji w cząsie świąt
na; ataki te zostały krwawo odparte. W sam
Bożego Narodzenia, o czem już w zeszłym n u 
dzień Nowego Roku wykonali Moskale 3 ataki
merze pisaliśmy. Jedna gazeta pisze tak:
na ten odcinek. I te ataki zostały odparte.
• ”B(?zprzykladną jest gwałtowność walk od
Mimo to w 2 godziny później wyruszyło 6 noBożego Narodzenia. Rosjanie skoncentrowali na
mgcy pułków rosyjskich po ataku. Po dłuższej
5-kilometrowym froncie przeszło 200 dział i
morderczej bitwie i ten atak został złamany i
trzy dywizje kawalerji. Dnia 28 b. m. doszły
Moskale musieli się cofnąć.
w,a , do największego napięcia. Ogień trwał
W Nowy Rok zaatakowali też Moskale
od północy 27. grudnia do 28. grudnia godz.
pozycje austrjackie nad rzeką Strypą, na pół1 w południe. Oddziały nieprzyjacielskie w tym
nocny-wschód od Buczacza. Atak ten mimo
czasie 14 razy szły do szturmu. Ataki te miały
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tylko ten skutek, iż przed naszymi drutami
kolczastymi leżą setki trupów. Głównie pułk
odeski poniósł wielkie straty. Straty w zabi
tych i rannych w tym pułku oceniają na prze
szło 1000.
Na zachód od Bojan skutkiem operacji
dział naszych dwie kompanje nieprzyjacielskie
zupełnie zostały zniszczone. Nasza piechota do
kazywała cudów waleczności. Podług zeznań
jeńców rosyjskich padło kilku wyższych ofice
rów rosyjskich, między tymi pułkownik z naj
wyższej arystokracji rosyjskiej. Reszta pułku
rosyjskiego poszła cztery razy do szturmu ce
lem ocalenia tego pułkownika. Podczas tej bi
twy unosili się nad placem boju lotnicy nasi i
rosyjscy, nasz aeroplan wyszedł zwycięsko po
mimo zaatakowania go przez dwa nieprzyja
cielskie aeroplany. Liczne strzały rosyjskie padły na teren rumuński. Wieczorem walki osła
bły, podczas gdy ogień działowy trwał dalej".
Ofenzywa. rosyjska na Besarabji ma wię
cej znaczenie polityczne, niż wojskowe. Moskale
clicą mianowicie przeciągnąć na swoją stronę
Rnmunję i dlatego urządzili ofenzywę tuż koło
granicy rumuńskiej.
Ale Rumuni nie mają ochoty do wojny i
zachowują dalej neutralność.

północno-wschodnim. Armatni koncert roze
grał się na dobre. Wszystkie głosy są w nim
reprezentowane od tenoru do basu. Biały kurz
unosi się w powietrze. Skały rozpadają się w
gruzy; ich odłamki przecinają powietrze z ję 
kiem i gwizdem. Piekło. Ćałe lawiny miału i
odłamów skalnych oderwanych przez szalony
ogień staczają się w podskokach i niosą nie
przyjacielowi zagładę.
Stoimy spokojnie przywarci do prostopa
dłych ścian za naszemi zasłonami i czekamy
cierpliwie chwili, która i nas powoła do walki,
Od czasu do czasu pada koło nas pocisk. Tra
fia to tu , to tam. Sanitarjusze i lekarze prze
biegają spiesznie rowem i w milczeniu pełnią
swą służbę. Kto pada zostaje o ile możności
zabranym; rannych szybko się bandażuje i
przeprowadza na bezpieczne miejsce. W est
chnienie, przytłumiony jęk —to wszystko, co się
słyszy. Każdy tłumi ból, aby nie denerwować
towarzyszów. Jak stada olbrzymich szerszeni
lecą do nas pociski. Ten i ów spojrzy w górę
i śledzi ich bieg, większość przyjmuje je zim
no. Można się do wszystkiego przyzwyczaić,
nawet do tego. Śmierć już dawno nie wywo
łuje tu lęku.
Na Bałkanie.

Wojna z Włochami

Na froncie włoskim są czasy spokojniejsze.
Włosi są zmęczeni atakami i walkami, więc
wypoczywają; walki są słabe i tylko pomiędzy
mniejszymi oddziałami.
Pisarz jednej gazety tak opisuje jedną z
bitew nad rzeką Śoczą (po włosku lsonzo);
Dzień bitwy wstaje w promienistej pięk
ności. Panuje cisza. Tylko na wyżynie, która
rozciąga się skalisto na wschód od srebrzystej
wstęgi, wijącej się pod nazwą lsonzo ku wy
brzeżu, huczy i grzmi czasami. Nieprzyjaciel
wypoczywa po gwałtownych, nocnych atakach.
Nie przeszkadzamy mu, gdyż i dla nas pożą
daną jest ta przerwa po odparciu dwu noc
nych ataków. Każdy jednak wie, że ten wzglę
dny spokój krótko potrwa.
Nad Gorycją lśni słońce, którego nie mo
gą przyćmić nawet wznoszące się ku niebu
gęste kłęby dymu płonącego miasta. Promienie
słońca przesuwają się pieszczotliwie po kupach
gruzów i resztkach muru, po ruinach kościo
łów i pałaców, prześlizgują się ku nieprzyja
cielskim linjom po drugiej stronie lsonzo na
zielonej, gęsto porosłej krzakami dolinie. Za
ledwie pogrzebaliśmy naszych poległych, któ
rzy nocą padli, gdy doszły doniesienia lotników,
oznajmujące o poruszeniu wśród nieprzyjaciół,
które wskazywało na przesunięcia wojsk i ka
zało wnioskować, że nastąpią nowe ataki. Sta
nowiska zostały obsadzone, wszyscy biegną do
broni Nasza artylerja rozpoczyna walkę. Ob
serwator w umocnionym balonie odkrył po
stępujące kolumny nieprzyjaciół, które przy
warte do stoków przedzierają się w kierunku
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W Albanji trwają obecnie mniejsze walki.
Serbowie otrzymują broń i amunicję z Włoch.
Od dwóch dni rozpoczęła się większa bitwa
pomiędzy Bułgarami i Serbami.
Gazety donoszą, iż Anglicy i Francuzi za
myślają ostatecznie wycofać się z Dardaneli
tembardziej, że Turcy przeszli obecnie od obrony do ataku i wyparli nieprzyjaciela z kilku
ważnych stanowisk.
Front francuski.

Od tygodnia trwają tylko mniejsze walki.
Nic ważniejszego na tym froncie nie zaszło.

Wiadomości bieżące.
— Naczelny

Komendant

Legionów

Polskich.

K a ro l

Trzaska D u r s k i, mający tytuł i charakter polnego
marszałka, poruczndia, został mianowany polnym
marszałkiem porucznikiem.
= Biuro- oficera werbunkowego
Legionów
w Lublinie znajduje się przy ul. Kapucyńskiej

Polskich

1 4,11 p.
Tam się można zapisywać do legionów polskich rano
i popołudniu.
Sprawa zaopatrzenia rodzin legjonistów jest już
załatwiona. Zaopatrzenie wynosi na osobę 1 kor.
20 gr. dziennie, na dzieci poniżej lat 8-miu 60 gr.
dziennie. Zapomogi wypłaca się także wstecz, od
czasu zaprzysiężenia danego legionisty. Zgłoszenia
o zapomogi'wnosić należy w Lublinie ul. Kapucyńska
1.4,i u wszystkich oficerów werbunkowych w miastach
komend obwodowych.
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= Nowy Rok w Warszawie. Święta tegoroczne mi
nęły w stolicy Polski, w Warszawie, spokojnie i nie
tak hucznie, jak to za czasów pokojowych bywało.
Dopiero Noc Sylwestrowa była bardziej ożywioną,
a Nowy Rok powitano manifestacyjnem zebraniem
ku czci prezydenta Warszawy, Księcia Lubomirskiego,
w ratuszu warszawskim. Od rana zaś sprzedawano
na ulicach miasta chorągiewki na dochód szpitala
legionistów w Warszawie, pozostającego pod protek
toratem Marji Księżny Lubomirskiej.
W ratuszu zjawili się wszyscy wybitniejsi oby
watele stolicy z prezydentem na czele. Gdy przy
byli zajęli miejsca honorowe, chór opery warszaw
skiej rozpoczął uroczystości hymnem narodowym
„Boże coś Polskę". Następnie pan wiceprezydent
miasta inż. Piotr Drzewiecki zwrócił się z przemową
do księcia prezydenta, dziękując mu za żmudną i wy
trwałą pracę nad dobrem Ojczyzny i jej obywateli oraz
składając mu życzenia noworoczne. Mówca wręczył
prezydentowi tekę z adresem i podpisami członków
Komitetu Obywatelskiego, oraz Zarządu miasta.

Książę Zdzisław Lubomirski, prezydent Warszawy.

W odpowiedzi Książe Lubomirski podziękował
za życzenia i w dłuższem przemówieniu zagrzewał
obywatelstwo warszawskie do pracy dla Ojczyzny.
Przemawiali następnie p. Stefan Dziewulski do Kiężny
Lubomirskiej, oraz pp. Adam hr. Itonikier, artysta
dramatyczny Mieczysław Frenkiel, Komendant Straży
Obywatelskiej St. Popowski i poczem książę Lubo
mirski jeszcze raz dziękował za życzenia i na tem
uroczystość się skończyła.
— Konkurs na posady w austryackiej służbie skarbowej

dla obywateli Królestwa Pol. ogłasza jen. gubernator
stwo lubelskie. Potrzebnych jest 300 osób. Warunki:
zdolność fizyczna, znajomość dokładna języka pol
skiego (znający także i język niemiecki będą mieli
pierwszeństwo), nienaganna przeszłość, wiek 18—35 lat.
Małoletni muszą mieć pozwolenie rodziców. Do po
dania należy załączyć świadectwo szkolne, moralności
i metrykę chrztu. Żgłoszenia do 8 stycznia 1916 r.
w Komendach Obwodowych.
Osobom przyjętym wypłacone będzie dzienne
wynagrodzenie 5 K. Kurs' przygotowujący kandy
datów do służby skarbowej będzie trwał 4 tygodnie,
partjami po 100 osób.
= Na Gospodę Legionistów.
W dniu 10 stycznia
w teatrze „Panteon" w Lublinie odbędzie się wieczor
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nica na rzecz Gospody Legionistów, w której piają
wziąć czynny udział siły artystyczne naszego miasta
jak również miejscowy chór męski T wa Muzycznego.
Reżyser p. Z. Kiedrzyński dokłada starań, aby program był urozmaicony i ciekawy.
= Zaprzeczeni i śmiesznej pogłoski. Przed kilku
dniami podało jedno z pism szwajcarskich śmieszną
i oczywiście kłamliwą wiadomość, jakoby Legiony
polskie zostały rozwiązane. Ażeby położyć kres tego
rodzaju krzywdzącym Legiony polskie pogłoskom,
wydał rząd austro-węgierski komunikat, rozesłany
przez urzędowe biuro korespondencyjne w Wiedniu
następującej treści: „Wiadomość o rozwiązaniu
w związku z armią austro-węgierską walczących Le
gionów jest zupełnie bezpodstawna. Siła Legionów
wynosi obecnie trzy brygady i p o w i ę k s z o n a m a
b y ć w k r ó t c e do c a ł e g o k o r p u s u . Czyny
wojenne Legionów zdobyły sobie już niejednokrotnie
chwalebne uznanie zarówno komendy austro-węgierskiej armii, jakoteż tych niemieckich dowódców, któ
rzy mieli sposobność im się przyglądać"’
— Karty na broń. Naczelne dowództwo armii
austrjackiej wydało rozporządzenie: że wszelkie wy
dane dotąd karty na broń i karty myśliwskie ważne
są jedynie do 3i grudnia 1915 r. Każdy, kto miałby
zamiar starać się o kartę na broń względnie o wy
stawienie nowej karty na broń, winien wnieść sto
sowną, należycie umotywowaną prośbę, dołączając
swoją fotografię (w formacie wizytowym) celem
wlepienia jej do karty. Karty myśliwskie będą wy
dawane tylko osobom, które poprzednio wystarają
się o karlę na broń, a nadto stanowiskiem swojem
społecznem i niezależną finansową sytuacją zdołają
udowodnić, iż zasługują na zaufanie i dają wszelką
gwarancję zastosowania się do przepisów ustawy
łowieckiej. Karty łowieckie mogą być wystawione
na całą jeneralną gubernię za opłatą- dziesięciu ko
ron, która to należytość. będzie przez Komendę obwo
dową użyta na cele dobroczynne.
Certyfikaty łowieckie, zastępujące karty ło
wieckie dla organów straży łowit ckiej w miejsce
dotychczasowych legitymacji będą wystawione na
dotychczasowych zasadach.
Wszystkie dotychczas wydane karty na broń,
tymczasowe karty myśliwskie i legitymacje dla stra
ży leśnej winny być najdalej do 15 stycznia odno
wione pod rygorem surowych grzywien, jakie 'n a
wstępie wspomniane rozporządzenia przewidują (2000
koron—6 miesięcy aresztu).
= Ważne dla mających się żenić. Osiedlonym W
obrębie obszaru okupowanego w Królestwie Polskiem
osobom, starającym się o uzyskanie świadectwa, któreby upoważniło do zawarcia legalnego małżeństwa—
podają władze do wiadomości, że świadectwa takie
tylko w tym wypadku mogą być wystawione, jeżeli
Komenda Obwodowa za pośrednictwem odpowiednich
urzędów parafjalnych i gminnych przekona się: 1) że
osoby, mające zamiar wejść w związek małżeński
posiadają tutejsze prawo obywatelskie, i 2) że w da
nym wypadku nie zachodzi żadna przeszkoda do za
warcia legalnego małżeństwa, objęta rosyjską ustawą.
Władza zaznacza dalej, że mężczyzna, posiada
jący prawo obywatelstwa w Królestwie Polskiem,
przez zawarcie małżeństwa obywatelstwa swego/'nie
traci—i rodzina jego uzyskać może prawo obywatel
skie w Królestwie Polskiem.

14. ■

GAZETA LUDOWA.

N» 2.

Humorystyczny kandydat.

Generał rosyjski hr. Lamsdorf.
Tę d o sto jn ą osobę jesteśm y zm uszeni zam ieścić na ka itce „H u m o ru w o je n n e g o ". F otog rafja
ta bow iem przedstaw ia generała ro syjskie g o hra biego L a m s d o r f a , któ ry byt przeznaczony
przez rząd m oskiew ski na gu be rnato ra królew skieg o m. Krakow a
W yobraźcie sobie, jakby
taka twarzyczka wyglądała na tle W awelu.

Humor wojenny.
Szewska pasja.
—o—
Jednemu szewcowi, zamieszkałemu w pewnem miasteczku niemieckiem nie chcieli chło
pi sprzedać masła.
W odpowiedzi na to szewc ów ogłosił w
miejscowem piśmie następujące ogłoszenie:
„Baczność! Wszystkim gospodarzom z
Jonsdorfu, którzy nie chcieli mi onegdaj sprze
dać masła, podsję do wiadomości, że od dnia
dzisiejszego nie będę im łatał butów. Znajdu
jące się u mnie buty mają być odebrane do
18 b. m. G. A. U., szewc“.

Lwowska kolenda.
—°—
Święta Bożego narodzenia roku zeszłego
spędzili Moskale — jak wiadomo — we Lwo

wie. Gazety lwowskie podają, że drugiego dnia
świąt około południa, gdy miała odbyć się
zmiana straży na głównej strażnicy, gromadka
chłopaków, zebrawszy się tam, zaśpiewała, peł
nym głosem następującą kolendę:
Wśród nocnej ciszy
Głos się rozchodzi:
Wstańcie Moskale
Austrjak nadchodzi.
Czemprędzej się zabierajcie,
Do Rasiei umykajcie,
Zatłumić cara!
Uszło to urwiszom na sucho. Moskale w
dobrym humorze odpowiedzieli śmiechem, nie
dobywając nahajek, któremi przy innych spo
sobnościach bez żadnej przyczyny wywijali
tak chętnie.
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UUysyła się tylko oryginalne losy!!!

Wysyła się tylko oryginalne losy!!! |

W ykaz
w ygranych we w szystkich
35-ciu król. W ęgiersk. loterjach klasow ych.

Szezeseie

35)000 wygranych
w sum ie
14 M iljonów Koron!
k tó re w ciągu 5-ciu m ie
sięcy zostaną wylosowane.
Największa ew. w ygrana
1,000,000 k o ro n
jeden miljon.
Specjalnie:
K. 600,000
1 Prem.
400,000
1 W yg,
77
200,000
1
2
po „ 100,000
77
90,000
1
77
2
po „ 80,000
n
70,000
1
77
2
po „ 60,000
50,000
1
7'
77
1
u
« 40,000
5
77 po » 30,000
3
po „ 25,000
8 w
po „ 20,000
8
po „ 15,000
77
36
W po „ 10,000
5,000
37
W po „
3,000
3
po
„
75
2,000
437
po „
7?
1,000
803
po „
500
1528
77
po „
300
140
po „
31450
200
po „
17500
170
po „
77
130, 100, 80, 40,
11

11

11

11

ii

11

55,000 wygr, i 1 prem jum
włącz, na ogólną sum ę
14 M iljon. 459.000 kor.
w 6 klasach, wyłączając
w ylosow ane ju ż w I kl.
263,000 k.

U TOROKA w Budapeszcie!
Zaproszenie do gry w następnej 35 król.w ęg.uprzyw il.Loterji Klasowej j
W tej wielkiel loterji pieniężnej będzie w ciągu 5 ciu miesięcy

14 miljonów 459,000 kor.
w gotówce wylosowanych, a z których połowa losów wygrywa. Ze 110-000
losów, wyciągniętych będzie z wygraną 55,000 losów, a największa wygiana
wyniesie ew.

Koron 1.000,000 słownie MILJON KORON
Jedna premia w sumie 600,000 Koron i t. d. Wedle przyległego wykazu
już wielu z naszych Szan. klientów powygrywało u nas wielkie sumy, a
niedawno mieliśmy szczęście wypłacić czterem naszym szan. Klientom
1,000,000
miljon Koron najoden tylko numer losu. Prócz tego wypłacili
śmy już dalsze wygrane w sumach: 605,000 Koron. 4 razy po 602,000 Koron,
3 razy po 400,000 Koron, 6 razy po 200,000 Koron, 10 razy po 100,000 Koron,
i wiele innych wygranych.
Ciągnienie drugiej klasy odbędzie się już 12 i 13 stycznia 1916 r.,
a je d e n cały lo s k o s z tu je 32 K orony. Prześlemy W P. losy li
klasy za nadesłaniem : k o ro n 20 za je d e n cały los oryg. (czy
li 2Jj), K oron 10 za je d n ą p o ło w ę lo su oryg., K oron 5 za j e 
d n ą c z w a rtą lo su oryg.
Losy oryginalne w ysyła słę za nadesłaniem należytości przeka
zem pocztowym. Drobne pozostałości zostaną później zaliczone.
L isty w ygranych losów w ysyłam y naszej Szanownej Klijenteli po
każdem ciągnieniu, a w ygrane losy w ypłacam y w każdy żądany
sposób.

Losowanie odbędzie się już dnia 12 i 13 stycznia

1916 r.

Wskazanem jest przeto szybkie zamawianie, gdyż LOSY
TÓRÓKA są bardzo poszukiwane.

fl. TÓRÓK & Co. DOM BRUKOWY t. a.
N ajw iększa w świecie firm a losów klasow ych

Budapest, Serwiten platz 3. Pałac własny (T oró k- Palais).

Administracja „GfIZETY LUDOWEJ"
Składnica i sklep wydawnictw Depart. W ojsk. N. K. N.
znajdują się obecnie:
ul. S zpitalna I. 2, róg Krakowskiego Przedmieścia.
Tam można załatwiać wszystkie sprawy z „Gaze^ Ludową związane, nabywać wszystkie wydaw
nictwa Legionowe, prenumeroy/ać i kupować: „Dz'enn'k Narodowy , „Wiadomości Polskie , pisma
sprawie narodowej poświęcone.
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WIADOMOŚCI POLSKIE
pisme tygodniowe,
poświęcone SPRAWIE

POLSKIEJ i IDEI

LEGIONÓW,

rozpoczyna nowy rok istnienia.

W iadom ości Polskie
W iadom ości Polskie
W iadom ości Polskie

W iadom ości Polskie

występują wśród społeczeństwa Z PRO
GRAMEM KONSOLIDACJI NARODO
WEJ PRZY OPARCIU SIĘ O CZYN
ZBROJNY LEGIONÓW.
NIE SA ORGANEM ŻADNEJ PARTJI
lecz SKUPIAJĄ WSZYSTKIE OBOZY
które pracują pod hasłem: PAŃSTWA
POLSKIEGO.

MMMMMM
Frólewskn-Węgierska
LO TE R JA KLASOW A
Największa wygrana

MiLJOM KOROM
d a ls z e

umieszczając na swoich łamach arty
kuły najwybitniejszych piór politycz
nych Warszawy, Krakowa, Lwowa,
Wilna, Lodzi i t. d. i utwory najwy
bitniejszych artystów i pisarzy, stały
się ZYWEM WCIELENIEM JEDNOŚCI
DUCHOWEJ KRÓLESTWA i GALICJI.
interesują społeczeństwo o walkach i
czynach Legionów Polskich, zamiesz
czając w stałym dziale p i „Legiony
na polu bitwy" krytyczne opisy pióra
wybitnych oficerów i korespondentów
z placu boju.

Mowy rok istnienia
NUMEREM ŚWIĄTECZ
W iadom ości Polskie rozpoczynają
NYM który daje obraz doskonalej kon
solidacji wszystkich obbzów myśli
polskiej, walczących o wspólne ideały.

W num erze świątecznym zabierają głos:
Ludwik Abramowicz, Warszawa,
J. E. Ks. Biskup Władysław Bańdurski, Wiedeń,
Dr. Jan Dąbrowski, Budapeszt,
Poseł Ignacy Daszyński wicepr.
N. K. N., Kraków,
Ludomił German w.prez. N. K. N.
w.prez. Rady państwa, Lwów,
Artur Górski. Warszawa,
Tadeusz Grużewski, Warszawa,
Dr. Kazimierz Hartelb, Lwów,
^ rP /TP ^ TWł- L- Jaworski prezes
N. K. N., Kraków,
Liijusz Kaden, I Bryg. Leg. Pol,
Dr. Stanisław Kot, Piotrków
Dr. Marjan Kukieel. I Bryg. L. P.
Poseł Dr. Alexander Lisiewicz,
Lwów,
Michał Lempicki poseł do Dumy
Warszawa,
’
Edward Maliszewski, Warszawa
Iza Moszczeńska, Warszawa,

Prof. Jerzy Hr. Mycielski, Kraków,
Tomasz Nocznicki prezes Kółek
Staszyc., Pod Grójcem,
Władysław Orkan, III Bryg. L. P.
Helena Órsza-Radlińska, Kraków.
Kazimierz Rudnicki Piotrków,
Władysław Sikorski Szaf Dep.
Wojsk. N.K.N., Piotrków,
Edward Słoński, Warszawa,
Dr. Michał Sokolnicki sekretarz
gen. N. K. N., Kraków,
Poseł Konstanty Srokowski człon.
N. K. N., Kraków,
Dr. Tadeusz Starzewski Szef Dep.
Skarb. N. K. N , Kraków,
Prot'. Dr. Maurycy Straszewski,
Kraków,
Dr. Marjan St.ępowski, Kraków.
Józef Wasercug, Warszawa,
Dr Stanisław Wędkiewicz,Piotrków
Poseł Wicenty Witos wiceprezes
N, K. N., Tarnów.

Numer świąteczny obejmuje 64 kolumn druku, cena
jego wynosi: 40 hal. — 40 groszy.
Do nabycia w Administracji „Gazety Ludowej*1, Szpitalna 2.
WARUNKI PRENUMERATY:
kwartalnie 1 k. 50 h. Cena numeru pojedynczego w Piotrkowie 10 hal., w
Innych miejscowościach Król Polsk. i za granicą 12 hal.

Adres Redakcji: Piotrków, ul. Pocztowa 17.
Adres Administracji: Piotrków Bykowska 71.
Wydawca i Redaktor odp. Władysław Korwin Orożoński.
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w y g ran e:
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Ciągnienie 12 i 13-go
stycznia.
Połowa losu kosztuj<2 16 k.
czwarta część losu
8 k.
ósma część losu
4 k.
Zamawiać można, za po
mocą karty koresponden
cyjnej pod adresem:

Dom Bankowy Gaetlicka
Największa firm a losów
klasowych BUDAPESZT IV
KOSSUT L flJO S u — 11.
Na zamówienie nadsyłamy
czeki.
Listy wygranych losów wy
syłamy darmo.

mmmmmm
Druk. J. Pietrzykowskiego w Lublinie

