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Jak Moskale niszczyli Polskę.
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Moskale, zmuszeni do wycofania się z Polski, wiedzieli doskonale, że już do niej nigdy nie
wrócą. Wobec tego postanowili Polskę zupełnie zniszczyć, pozostawić po sobie zgliszcza i ru
iny. Osobne kompanje podpalaczy, zaopatrzone w naftę i benzynę, podpalały na rozkaz W.
Ks. Mikołaja Mlkołajewicza wsie i miasteczka. W ten sposób większość miejscowości, zwła
szcza na prawym brzegu Wisły, została obrócona w perzynę.
Obrazek powyższy przedstawia miasteczko polskie, leżące na linii pochodu bandy podpalaczy
moskiewskich. Pozostały po niem tylko kominy, zgliszcza i rozpacz ludzka.

GAZETA LUDOWA.

RoR 63»ci.
Dnia 22 Stycznia upływa 53 lat od czasu
wybuchu powstania w r. 1863, zwanego także
powstaniem styczniowem, ponieważ wybuchło
ono w nocy z 22 na 23 stycznia. Powstanie
to było jednern ogniwem tego łańcucha walk,
jakie Polska od czasu rozbiorów prowadziła z
Rosją o swoją niepodległość państwową. Walka
.ta rozpoczęła się konfederacyą barską i po
wstaniem Kościuszkowskiem i trwa do dnia
dzisiejszego przez bohaterskie czyny Legionów
polskich i trwać będzie dopóty, dopóki na Mo
skalach nie zdobędziemy własnej niepodle
głości.
W chwili wybuchu powstania styczniowe
go nie mieliśmy już własnego rządu, ani wła
snego wojska, ani własnych fabryk broni, ani
arsenałów, ani tego całego olbrzymiego aparatu,
który jest niezbędny do prowadzenia wojny.
Naród porwał się do walki z potężnym wro
giem moskiewskim z dubeltówkami, pistoleta
mi, ba nawet szablami i kosami. Tak strasznie
dopiekł społeczeństwu ucisk moskiewski i nie
wola, że wołał zaryzykować wojnę, niż dalej
pozwolić się kopać i poniewierać.
A jednak i to rozpaczliwe powstanie pol
skie miało nadzieje powodzenia, gdyby do te
go powstania poszli w s z y s c y . My Polacy
przegrywaliśmy wojny i powstania nie dlatego,
żeby w nas nie było bohaterstwa, odwagi, po
święcenia! Historya żadnego narodu na świe
cie niema tylu wspaniałych kart nadludzkie
go wprost bohaterstwa, jak historya Polski.
Wystarczy przeczytać dzieje naszych powstań.
A jeżeli nasze powstania mimo to upadały, to
dlatego, że szła do nich tylko m a ł a c z ę ś ć
narodu, a reszta czekała, „co to z tego będzie“.
1 rzecz zrozumiała, że, gdy Moskal rzucał na
stłumienie wojen polskich całą swoją potęgę,
a Polacy wystawili do boju tylko małą część
swojej siły—to wojnę przegrać musiełi.
Mówmy zupełnie otwarcie. W powstaniu
styczniowem brakło—z małymi wyjątkami—pol
skiego chłopa. Gdyby wówczas poszła do
wojny z moskalem miljonowa masa chłopska
—choćby tylko z kosami, widłami i siekierami
—tobyśmy wojnę z moskalem w r. 1863 wy
grali i mielibyśmy dziś własne państwo pol
skie.
Tymczasem chłopi do wojny z Moskalem
—za wyjątkiem drobnych oddziałów chłopskich,
nie poszli. Nie poszli, bo byli ciemni. Nie
wiedzieli, o co chodzi, o co się biją najlepsi
polscy patrjoci. Powstańcy wołali: bijemy się
za „Ojczyznę*, a szpiegi i czynowniki moskie
wskie tłumaczyli ciemnemu ludowi, że to cho
dzi o „pańszczyznę*. I dlatego masa chłopska
trzymała się zdaleka od powitania, które isto
tnie wybuchło nie tylko za wolność Ojczyzny,
ale także za wolność ludu, chłopskiego, boć prze
cie to nikt inny tylko powstańcy pierwsi ogło-
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sili i przeprowadzili zniesienie pańszczyzny w
Królestwie polskiem.
I jeżeli rząd moskiewski wówczas—już po
stłumieniu powstania—zgodzić się z ciężkiem
sercem musiał na zniesienie pańszczyzny, to
tylko dlatego, że powstańcy tę pańszczyznę na
rok przedtem znieśli. Zniesienie więc pańszczy
zny w Królestwie polskiem nie jest dziełem
łaski rządu moskiewskiego, ale dziełem po
wstania w r. 1863. O tern przedewszystkiem
chłopi polscy w Królestwie Polskiem wiedzieć
powinni i jeżeli kto ma zaciągnięty a niespła
cony dotąd dług wdzięczności wobec powsta
nia w r. 1863—to przedewszystkiem polskie
włościaństwo.
A więc powstanie styczniowe—mimo, że je
Moskwa stłumiła—nie było tak całkiem nieudałe. Przyniosło ono wolność osobistą kilku
miljonom polskich włościan. Od tego czasu
chłop przestał być pańskim inwentarzem, czem
był przez tyle lat za zgodą Moshoy, a stał się
obywatelem. To jedno.
A drugie: powstanie w r. 1863 zaświad
czyło wobec całego świata, że Polacy chcą
mieć wolność i własne państwo i będą wojo
wać z Moskalami dopóty, dopóki nie zdobędą
tego państwa: i nie będą rządzili sami sobą, bez
moskiewskiej opieki.
Nie w nas jednych Polaków bity burze i
niedole dziejowe. Nie my jedni stracili własne
państwo, nie nas jednych smagał i torturował
obcy najazd. A jednak Bóg miłosierny po
zwolił, iż wiele narodów, ongiś pobitych, dziś
cieszy się własną niepodległością. 1 na od
wrót wiele potężnych — zdawało się niezni
szczalnych państw—leży dziś w gruzach. Ja 
ko przykład mogą służyć dzieje Babilonu, Rzy
mu, wielu państw średniowiecza, Turcji i t. p.
Chodzi jednako to, aby nie tylko ciężkie czasy
przetrwać, ale by w czasach przeJomowych,
takich jak obecne być budowniczym własnej
przyszłości. Żyjemy w czasach wielkiej świa
towej wojny, która się toczy o Polskę, o naszą
ziemię. W powstaniach naszych porywaliśmy
się na Moskali sami jedni, osamotnieni w Eu
ropie. Dziś doczekaliśmy się tej chwili, kiedy
Moskali biją potężne państwa. To jest wielki
postęp i wielka dla nas zdobycz, bo moskale
są za potężni, abyśmy ich sami pobić mogli.
Ktokolwiek i z jakiegokolwiek powodu bije
moskali—ten—chce czy nie chce,—jest polepszycielem doli polskiej, bo osłabia naszego naj
większego wroga, który zdeptał trzy czwarte
części dawnego państwa polskiego.
Obecna wojna i obecne klęski moskie
wskie—to dziejowa zemsta za stłumione po
wstania polskie, za niewinnie przelaną krew,
za katusze, za Sybir, za złodziejstwa moskie
wskie na polskiej ziemi. I dlatego, choć na
ziemi polskiej pożoga wojny, zniszczenie i mo
rze łez—rocznicę wojny z moskalami obcho
dzimy w radości, bo widzimy, że ten nasz naj
gorszy wróg został wyparty z ziemi polskiej i
ponosi klęskę po klęsce.
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Powstanie w r. 1863 było wojną. Kto
chce godnie uczcić ten wielki czyn narodowy,
ten niech nie zadowolni się obchodem, wie
czorkiem, deklamacją i żywym obrazem, bo to
w czasie wojny małe ma znaczenie. z W czasie
wojny znaczy tylko siła: siła żołnierzy, karabi
nów, armat,"siła odwagi, poświęcenia i ofiar
ności.
Kto czci powstańców i chce iść w ich
ślady, niech się zaciągnie do wojska polskiego,
bije Moskala i buduje wolną Polskę.
■/. K.

3.

nej rodziny. Kiedy ten fundament jest przy
gotowany, wtenczas stawia na onym funda
mencie dom, do którego nie zakradnie się ża
dne niebezpieczeństwo, żadna choroba.
Jednakże my, Polacy, po tych zniszcze
niach, naszej polskiej ziemi, materyał na od
budowanie tego wielkiego domu, tej drogiej
Ojczyzny mamy i to materyał silny i zdrowy,
lecz brak nam tego fundamentu, tego dobra, te
go skarbu nieocenionego.
Tym materyałem jest nasz naród polski,
a co ma być tym fundamentem? Co przezna
czasz, zapytuję ciebie ludu polski, na ten

Powstanie styczniowe.
Bitwa powstańców polskich z Moskalami w lutym 1863 r.

Budujmy Ojczyznę!
Jeden z wybitnych włościan,
pisarz ludowy, pochodzący z
powiatu Lubartowskiego, nad
syła nam z okazyi Nowego
Roku następujący, gorący ar
tykuł:

Po tych wielkich zniszczeniach i pożogach,
jakie zwaliły się na naszą polską ziemię, czasby już był, wielki czas, do przystąpienia do
odbudowania zniszczonej ziemi polskiej, do od
budowania nie poszczególnych domów' tylko,
ale jednego, dla całego narodu polskiego, do
mu pod nazwą Ojczyzna.
Każdy wzorowy gospodarz, o ile ma za
miar budować dom dla swej kochanej rodzi
ny. przygotowuje przedtem materyał. Po przy
gotowaniu owego materyału zastanawia się,
jaki ma dać fundament. Radzi się tego i owego, co ma być materyałem fundamentu pod
jego dom, ażeby był mocny i zdrowy dla o-

fundament dla Ojczyzny? Powiedz ludu polski,
wołam do ciebie sercem.
Ludu piastowski—tym fundamentem jest
jedność, zgoda, miłość, łączność serc polskich,
łączność dłoni polskich, łączność partyi, łącz
ność całego narodu polskiego. Jedno serce,
jedna dłoń, jedno ogniwo, jest to fudament
pod dom Ojczyzny.
Dziś wszystkie partye winny pójść pod
jedno berło, pod berło Jedności. Dziś naród
polski winien uderzyć, jako lawa, do tego ce
lu—jedności, zgody, miłości.
Przypomnieć należy stare a prawdziwe
przysłowie: „zgoda buduje, niezgoda rujnuje",
zgoda buduje, niezgoda traci, zgoda jest to
hasło wschodzącego słońca, tego pogodnego
dnia-L-w którym ujrzymy swobodę naszej oj
czyzny. Więc budujmy, a nie rujnujmy.
W tym Nowym Roku, w tym oczekiwa
nym wielkim dniu Nowego roku, w którym
składamy sobie życzenia doczekania Do siego
Roku, złóżmy życzenia nie w pojedynkę, usta
mi nie na papierze przez posłańca, lecz złóżmy
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życzenia miłości bratniej do pracy nad obudo
waniem Ojczyzny.
Ty iudzie polski, ty chłopie z krwi i kości
Piastowskiej, otwórz drzwi twego serca, połącz
swą spracowaną dłoń. Ty jesteś tym funda
mentem, ty jesteś tą siłą, tą mocą, tą potęgą
dla odbudowania domu Ojczyzny. Dziś wszy
stkie stany wiedzą i mocno w to wierzą, że ty
ludzie wiejski jesteś siłą, jesteś mocą, jesteś
potęgą, w tobie ludzie polski jest coś z króla
Piasta, w tobie siła, w tobie jest moc, w tobie
jest potęga.
Wołam do ciebie, narodzie polski, wołam
sercem otwartem, sercem chłopa polskiego, w
którem przechowała się iskierka żaru dla Oj
czyzny, pod tą wieśniaczą strzechą, wołam i
błagam dla miłości Ojczyzny: jedności, jedności,
jedności!
Kiedy staniemy pod berłem jedności, kie
dy zapanuje w naszem sercu miłość bratnia,
miłość jednej zgodnej Ojczyzny, O! napewno
Bóg Wszechmocny nam dopomoże. Dopomoże
nam ta Nasza Matka Najświętsza, Królowa
Korony Polskiej, że nasza Ojczyzna zostanie
odbudowana, stanie się krainą wolną, silną i
wielką, czego ze łzami w oczach, z otwartem
sercem życzę.
Chłop z pod wiejskiej strzechy
ziemi Lubartowskiej
Z.

Lud Polski w Galicyi
w czasie wojny.
Wierzchosławice pow. Tarnów.
Po mordzie serajewskim już nietylko
wielcy politycy, lecz cośkolwiek myślący ludzie
byli przekonani, że wybuch wojny jest tylko
kwestyą dni i że wojna ta, nietylko prowadzić
się będzie ze Serbią, ale przedewszystkiem
z jej opiekunką Rosyą. We wsi opowiadano
sobie z początku na ucho, a potem całkiem
głośno, że inaczej być nie może i spodziewano
się, a nawet oczekiwano ogólnej mobilizacyi.
Gdy nadeszła, garnęli się obowiązani z ochotą,
dawano bez szemrania bydło, konie, paszę,
podwody, chciano się, czem można było, przy
czynić do pobicia Moskali. Znaczna część
uświadomionych głosiła i wierzyła, że wojna
ta wolność i rozwój naszemu narodowi przy
niesie. Ci szli z pieśnią na ustach, z wiarą
niezachwianą w sercu i błogosławieństwem
swoich najbliższych. Po 16 sierpnia 1914 roku
znaczna część " młodzieży jeszcze pozostałej
zaciągnęła się do służby w Legionach. Wycho
dzili z nadzieją, żegnano ’> h bez żalu.
Mobiłizacya, zebrania o charakterze naro
dowym po miastach i wsiach, odmarsze mło
dych wojowników Legionistów, wiadomości
o pierwszych zwycięstwach nad Rosyą odno
szonych, podniosły ducha jeszcze więcej i nie
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zwykle szybko szerzyły świadomość narodową
w szerokich warstwach ludności i poczucie
obowiązku. To też, gdy nadeszły pierwsze tran
sporty rannych, ludność o całe mile zamieszka
ła, niosła im jedzenie, papierosy, pieniądze,
odejmując sobie bardzo często od ust.
Jak grom uderzyła wiadomość, że wojska
nasze cofnęły się i że Moskale idą naprzód.
Wysadzanie licznych mostów, strzały
armatnie i karabinowe ostatnich cofających
się, podziałały przerażająco na bardzo wielu.
Nie spano nocami całemi, czekając, kiedy woj
ska nieprzyjacielskie nadejdą.
Pewna część kobiet, opuszczając wioskę
rodzinną, udała się w ostatniej chwili na tu 
łaczkę do Czech, Moraw i Śląska.
Nareszcie przez Dunajec przeprawili się
kozacy, jechali małym1 oddziałami niezwykle
buńczucznie, ze śpiewką na ustach, bardzo
często pijani. Oficerowie prowadzący oddziały
wdawali się w rozmowy przyjazne z ludnością,
która tern ośmielona, zaczęła już grupami
przypatrywać się tym nieproszonym gościom.
W net jednak przychodziło do scysyi, gdyż
w przejeździe nawet nabijali na piki drób
wszelki i zabierali ze sobą. Jeśli gdzie sta
nęli, hulali po swojemu. Ludność jednak wnet
ochłonęła ze strachu i broniła się zawzięcie,
ratując dobytek, prym wiodły kobiety. Nie
rzadko dostało- się im nahajem kozackim po
grzbiecie, ale też i one bardzo często poczę
stowały rabusiów.
Żołnierze rosyjscy politycznie byli wy
tresowani. Każdy, który przyszedł i wdał się
w rozmowę, tłumaczył, że to wojna o Polskę,
że oni Moskale w tej Polsce uwolnią także lud
od niewoli pańskiej, księżej i żydowskiej, po
datki zniosą, ziemię i lasy dworskie podzielą.
Rozdawali też, ażeby to zadokumentować, lud
ności różne skradzione przedmioty często za
darmo, a często po bajecznie niskich cenach
i nie mogli zrozumieć, że ludność przyjęcia
tych podarunków zwykle odmawiała.
Celem umocnienia u ludu wiary w ich
siły w okolicy, w której mieszkam, opowiada
li, iż car Mikołaj już rozciągnął swoje pano
wanie nad całą Polską, że tylko Kraków zdo
będą, a będzie wszystko skończone.
Na pochwałę ludności podnieść należy,
że mało było takich, którzy dali się uwieść
szumnym obetnicsm, naturalnie musiały się
trafić szumowiny.
Manifest wielkiego księcia Mikołaja gęsto
rozrzucony, jak również odezwy do narodów
monarchii, zrobiły u pewnej liczby ludności
małe zamieszanie, większość jednak nie dała
się pociągnąć, wierząc niezachwianie, że to
obietnice, których nikt nie myśli dotrzymać.
Wierzyła, że to minie jak sen, wojska właści
we powrócą, co się też i wnet stało.
Co obecnie? Przeszła inwazya, walki, spu
stoszenie, rekwizycye wszelkiego rodzaju, woj
na daleko, umilkły strzały. Jakże wygląda ten
chłop polski, który przeszedł tę mękę niesły-
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chaną, tę walkę wewnętrzną, częstokroć prze
chodzącą jego siły i wyobraźnię obecnie.?
Niedostatek, z jakim musi obecnie wal
czyć na każdym kroku, przyćmiewa nieza
wodnie w wysokim stopniu uczucia i nadzieje,
brak tych, co tworzyli to życie, daje się uczuć
dotkliwie we znaki. Zapatrzenie się w ziemię,
praca ponad możność i siły odbiera możność
zastanowienia się głębszego u wielu. Wypadki,
które jak grom spadały jedne za drugimi na
głowę tego chłopa, przepisy, jakich nigdy nie
bywało, troska o jutro, a często i o dziś, stwo
rzyły pewne rozdrażnienie, szorstkość, a czę
sto nieduże poczucie obowiązku wobec dru
gich.
Po przyjściu i przejściu wojsk rosyjskich
znikły wszelkie, o ile gdzie były, sympatye
dla nich. Potem ujawniły one się jeszcze, choć
bardzo rzadko miało to miejsce. Dziś jedna
myśl zaprząta -większość ogromną tych ludzi:
kiedy skończy się wojna nareszcie! Duża ilość
żyje nadzieją lepszej przyszłości Ojczyny i dla
tego, mając tę nadzieję, nie żałuje ofiar. Na
ogół biorąc, świadomość w tym czasie niesły
chanie się podniosła, i jest nadzieja, że dalej
tak będzie.
W INC EN TY WITOS
włościanin i poseł ziemi tarnowskiej

Przepow iednia o Polsce.
Kiedy król Zygmunt, brat św. Kazimie
rza, zatrudniony był na Zachodzie wojną
z Krzyżakami, rnusiał był na Wschodzie po
zostawić bezbronne granice: skorzystali z te
go Moskale i najechali Litwę. Przeciw najeźdź
com wyruszyło zaledwie kilka tysięcy rycer
stwa, gdyż większych sił, wobec wojny z Krzy
żakami, zebrać się nie dało. Wojsko moskiew
skie rozłożyło się po prawym brzegu Dźwiny:
przeprawy przez rzekę bronili Polacy, stojący
pod Różaną. Wobec tego, iż w szczupłej byli
sile, nie myśleli wcale zaczepiać mocniejszego
nieprzyjaciela. Wtem niespodzianie zjawia się
przed polskim obozem młodzieniec w śnieżnych
szatach, nadobnej i wspaniałej postaci i uno
sząc się w powietrzu z podniesioną ręką woła:
„Za mną, za mną bracia11. Rycerstwo odrazu
odgadło, kto był ten wódz, co ich wezwał do
boju. „Kazimierz! Kazimierz!" — zawołali i rzu
cili się w rzekę. Zjawisko było tak uderzające,
wrażenie tak potężne i wszystko stało się z tak
niewypowiedzianą szybkością, że zanim Moskwa
miała czas uszykować się do boju, już Litwa
siedziała jej na karku, gromiąc, siekąc i pę
dząc przerażonego wroga przed sobą. Krótko
trwała walka: z sześćdziesięciotysięcznej armii
moskiewskiej część legła na placu, reszta uciekła na cztery wiatry: tryumf, o którym nikt
nie marzył, był zupełny. Stało się to w ro
ku 1515.

W sześćdziesiąt lat później, król Stefan
Batory dla uczczenia świętego miejsca, w któ
rem św. Królew.
Kazimierz się objawił, ka
zał zbudować w Różanie kościół. W tej świą
tyni okazał się znów św. Kazimierz, lecz tym
razem nie swmim. ale nieprzyjacielowi. Było
to za króla Jana Kazimierza. Wódz moskiew
ski Szeremetiew z wielką armią najechał Litwę
i zajął prawdę połowę kraju, a przyszło mu to
tern łatwiej, że Rzeczpospolita z wielu naraz
stron przyciśnięta, o odparciu nowego wroga
w pierwszej chwdli myśleć nie mogła. Aby
Moskwa miast i kościołów nie niszczyła --czuwał nad tern św. Kazimierz. W okolicach
Potocka strofował o to jej wodza Szeremietie
wa.
Przerażony zjawiskiem Szeremetiew',
wypytywał się mięjcowych obywateli.
— Jacy są patronowie tego kraju?
— Jozafat — odpowiedzieli,
— Wiem ci ja o nim, ale to nie ten —
rzecze Moskal.
- - Więc Kazimierz — mówią.
— Ach tak, tak. — odpowiada Szereme
tiew — zawsze on był dla nas ciężkd
Zdarzyło się w ciągu tej wojny, że woj
sko moskiewskie przechodziło przez Rożanę;
a że to był dzień skwarny, kazał Szeremetiew
prowadzić konie do kościoła. Znowu mu się
ukazał święty Królewicz i wyrzekł wtedy
pamiętną przepowiednię:
— Grzechy Polaków ściągnęły na nich
zasłużoną karę, którą długo cierpieć będą
musieli, ale w końcu Bóg da się przebła
gać, a schyzmę za Wołgę przepędzi.
Od dwóch wieków słowa te i w Rosy i
i u nas są znane i w wielu księgach za
pisane. Oby dziś nastał kres owym długim
cierpieniom, o których mówił święty Kró
lewicz i oby druga część przepowiedni się
ziściła!

kisty żołnierskie
Wyjątki z listu do
posła Jakóba Bojki,
włościan, w Galicji.

Okropne to są rzeczy, panie Jakóbie, na
które my od miesięcy patrzymy. Trzebaby tak
umieć pięknie pisać, jak pan poseł, żeby to
dokumentnie opisać. Codzień człowiekowi
śmierć zagląda w oczy, codzień człowiek my
śli, że. to może już koniec, a ta śmierć czyha
na.każdym kroku i ani jej widać, ni słychać.
Leżysz, człowiecze, w rowie, zadekowany tak,
iżby rodzona matka, zdaje ci się, nie prędko
cię odnalazła, a tu naraz bzzz . rrr... trrrach!
—i sąsiad wali się z nóg, jęknie raz i drugi i
—zamyka oczy na zawTsze. Mnie to cudem ja
kimś te kulki mijają. Cztery miesiące przeszło
jestem w ogniu i ani mnie nie zadrasnęło, A
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Pułkownik Legionów Grzesicki ze sztabem w polu.

były chwile, żem już myślał sam, że już się
ze mną skończyło. Ot, opowiem jeden wy
padek.
Leżymy sobie w rowie i pewni, że Rosyanie nic nam nie zrobią, bośmy im niedawno
dali strasznego łupnia, gadamy sobie wesoło
popijając winko. Sam uie wiem, skąd się w
rowie wzięło, ale było. Nagle... trrrach!—uczu
łem, że się na mnie wali ziemia i przysypuje
mnie. Ciemno mi się zrobiło.. przepadło, my
ślę sobie: już jesteś, Pietruś, na tamtym świę
cie. Ani ręką, ani nogą nie ruszyć; do gęby
wali się ziemia, oczu nie można otworzyć. Pa
rę chwul siedziałem taki zasypany, nareszcie
próbuję ruszyć głową — rusza się. Zacząłem
więc kręcić tą swoją łepetyną i świdruję się
nią, jak świderkiem w górę. Wydobyłem gło
wę, ano, jeszcze żyję. Ruszam ręką — ziemia
się osypuje. Wydobyłem się wreszcie cały.
Panu Bogu podziękować—nic mi się nie stało.
Patrzę—a mój sąsiad, z którym przed
chwilą wesołośmy gawędzili, leży na wznak.
Wstrząsł się nagle, podskoczył, chociaż torni
ster na plecach mu ciężył -a jest co dźwigać,
panie Jakóbie, w tornistrze—opadł, znów się
wyprężył, aż się podniósł piersiami, przechylił,
znowu drgnął i padl... podchodzę—umarł.
Widziałem raz rybę, jak wyjęta z wody,
męczyła się na brzegu. Cosi ją rzucało i ci
skało po trawie, aż padła i już się nie podnio
sła 'więcej. Tak samo ciskało mojego biedne
go przyjaciela. Biedny Jędrek... Niech mu
tam Pan Bóg da wieczne odpoczywanie i świa
tłość wiekuistą...
1 co to było? Granat uderzył biedaka w
pierś. , mnie jeno ziemia zasypała, a on—skoń
czył Niedługo się męczył. Skonał po paru
sekundach. Bo to wszystko trwało parę se
kund.
Innym razem szrapnel mojemu sąsiadowi
rozbił głowę. Chlusło mi cosi na rękę—patrzę
—mózg. Pókil życia, potyl nie zapomnę. My
ję rękę i myję, jak jeno gdzie wody dopadnę
i zawsze mi się zdąje, że ten mózg na niei
czuję.
Myślicie może, panie Jakóbie, że człowiek

wśród tych okropności traci fantazyę? Gdzie
tam! Widać człowiek naprawdę do wszystkie
go się może przyzwyczaić. My tu z tą śmier
cią to sobie jak kumotrowie przv piwku. Przyj
dziesz? Nie przyjdę. Nie przyjdziesz? —
Przyjdę! No, to chodź! Ot, tak my se ze
śmiercią gwarzymy. Teraz to człek widzi, że
Polak jest na żołnierza stworzony. Nasi do
ognia, jak do tańca. A jak się rozjedzą, jak
Moskale zanadto im zaczną dokuczać,to, Chry
ste Panie, lwy się z naszych chłopaków robią.
Trzeba chłopów trzymać, ażeby nie szli na
bagnety...
Jeno jedno—to mnie naprawdę markoci.
Dalibóg, wierzcie mi, panie Jakóbie, żem do
teraz prawie nie widział Moskali. Zabitych tom
widział kupy, jeńców też, ale żywych i bijących się—na lekarstwo. Co prawda, to i oni
nas nie widzą. Bo ta wojna dzisiejsza, to wła
ściwie jest pranie się w ciemnej komorze. W a
lisz, człowieku, rękami i walisz—może ci się
uda łupnąć wroga, ale też możesz ty sam być
łupnięty, ino ani nie wiesz, skąd. Wojuje się
na niewidzianego.
Posyłam Wam tę parę słów, panie Jakó
bie, żebyście wy kiedy napisali o tern co ła 
dnego. Ja tu tak napisałem, jakem se myślał
i czuł. Wy to tam pięknie ubierzcie i opiszcie
w jakiej książeczce, żeby te małe siermieżniki
wiedziały kiedy, jak to ich ojce bili się i umierali w największej w dziejach świata wojnie.
1 pozdrówcie tam pięknie wszystkich naszych
znajomych.
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Jedność narodowa w Galicji.
Ważne i radosne wiadomości dochodzą
nas z Galicji. Oto niedługo nastanie zupełna
jedność narodowa w Polsce galicyjskiej, ponie
waż partya socjalistyczna uchwaliła, aby po
słowie socjalistyczni wstąpili do Koła polskie
go we Wiedniu, zaś do Naczelnego Komitetu
Narodowego, (który stworzył Legiony polskie)
wstąpią niedługo ci członkowie, którzy przed
rokiem z niego wystąpili.
W ten sposób w Kole polskiem znajdą
się wszyscy bez wyjątku posłowie parlamen
tarni polscy, zaś w Naczelnym Komitecie naro
dowym będą zastąpione wszystkie stronnictwa
polityczne w Galicji. Koło polskie i Naczelny
Komitet narodowy będą miały ten sam skład
polityczny, a podziela się tylko pracą. O ten
podział pracy toczą się obecnie rokowania, po
czem przy końcu tego miesiąca zwołane zosta
nie pełne Koło polskie dla zatwierdzenia no
wych stosunków. W lutym ma się odbyć
znów posiedzenie pełnego Naczelnego Komite
tu Narodowego.
W ten sposób w Gaiicyi zwyciężył zdro
wy rozum i mądrość polityczna, która nam
jest tak bardzo w obecnych czasach potrzebna.
Siła narodów w takich czasach, jak obecne,
leży w jedności, w zgodzie, w solidarnem po
stępowaniu. W Niemczech, w Austryi, we
Prancyi, a nawet w ftosyi kłótnie partyjne ustaly, bo każdy naród skupia siły, aby przedewszystkiem wygrać wojnę. Kto się obecnie
kłóci i spiera -ten się osłabia, czyli gotuje dla
siebie klęskę.
Tę prostą prawdę polityczną zrozumiała
Galicja i dlatego odrzuciła na bok wszelkie
swary i różnice i stworzyła jeden zwarty obóz polityczny pod jedną komendą.
Obyśmy się jak najprędzej doczekali tej
chwili, kiedy i w Królestwie poiskiem będzie
jeden obóz polityczny, jedna polityka i jedna
nad tą polityką komenda. Tylko taka polity
ka może liczyć w obecnych czasach na zwy
cięstwo.

Moskiewskie szpiegi.
Mam kilku przyjaciół włościan, którzy w
niedzielę i święta lubią do mnie przychodzić
na pogawędkę. Krótko się znamy, ale zżyli
śmy się, pokochaliśmy się i mamy do siebie
zaufanie.
— 1 cóż słychać na wsi, panie Józefie!—
pytam w czasie ostatniej pogadanki mego przy
jaciela, gospodarza statecznego i światłego.
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— Rozmaicie słychać—powiada. Trochę
dobrze, ale trochę nie bardzo dobrze.
— Dlaczego?—pytam.
— Nigdy jeszcze nie krążyło po wsi ty
le bajek i plotek, co obecnie! Człowiekowi
czasem uszy puchną, kiedy tego wszystkiego
wysłuchuje.
— Na przykład?
— Na przykład tak: Zaczęli w ostatnich
czasach spisywać ludzi zdołfaych do robót.
Ktoś puścił pogłoskę, że to będą brać przymu
sowo do wojska. Zaczęli badać szkody wojen
ne, spisywać z konieczności, ile kto ma mor
gów roli, więc znów puszczono bajkę między
chłopów, że to będą grunta chłopom odbierać.
— Więc jakżeż można marzyć o jakiemś
odszkodowaniu wojennem w przyszłości, jeżeli
się obecnie nie zbada, kto jaką szkodę poniósł?
— Ja to rozumiem, ale ciemni tego nie
rozumieją. Jakieś podszepty djabelskie całą
sprawę psują. A co najgorsze, że komuś za
leży na tern, aby w czasie, kiedy nam jaknajwiększej zgody i jedności potrzeba, siać nie
zgodę i nienawiść społeczną wśród Polaków.
— Cóż takiego?
— Ano ktoś sieje plotki, że tym zapisywaniom winni są „panowie i księża", bo oni
nibyto „zaprzedali14 nas komuś.
— Czyżby?
— Ale mało tego, są i tacy, co powiada
ją, że temu wszystkiemu winni legioniści.
— Powarjowali ludzie!
— Naturalnie, mądrzejsi ludzie śmieją się
z tych plotek, ale ciemni, co nic nie czytają,
potrochę temu wierzą.
— A któż brednie szerzy między ludem?
— Niewiadomo!
— Otóż ja wam powiem! To wszystko
robota moskiewskich szpiegów. Jest ich sporo
w każdym powiecie, dobrze rublami zapłaco
nych. Tych łotrów kłuje w oczy, że naród za
czyna się skupiać i myśleć o sobie. I dlatego
szerzą plotki i brednie. Oni wściekają się, że
ludzie coraz liczniej idą do Legionów i dlate
go chcieliby te legiony w oczach ludu zohy
dzić. Oni chcieliby, aby ten nasz naród żart
się między sobą, aby chłop nienawidził księdza i
widział w nim wroga swego — i stąd idą te
oszczercze plotki, których jedynym celem jest
rozbicie narodu polskiego, bo naród rozbity
nie ma żadnej siły i nic zrobić nie może. O to
właśnie chodzi moskiewskim szpiegom.
— Ma pan słuszność—to pewnie moskiews
ka robota.
— To zresztą—widzicie panie Józefie —
nie od dziś to się dzieje. Historja się powta
rza. Tak zawsze postępowali Moskale? Pamię
tacie, co Moskale robili w roku 1863 im, kiedy
wybuchła wojna przeciw Moskalom? Szpiegi
moskiewskie wtedy między ludem opowiadali,
że to panom i księżom chodzi o pańszczyznę i
zohydzali jak tylko mogli naszych powstańców.
To samo dziś się dzieje, bo dusza moskiewska
wcale się przez tych 50 lat nie zmieniła.
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— Ale co na to robić?
— Tłumaczyć ludziom kłamliwość tych
bredni, oświecać no i śledzić, kto te pogłoski
rozszerza. Po nitce zawsze dojdziecie do kłę
bka, i przekonacie się, że tym kłębkiem będzie
zawsze jakiś moskiewski szpieg, lub płatny
rublami carski najmita.
,]. D.

Pokój z Czarnogórą.
Król Czarnogórza i rząd czarnogórski d.
13 stycznia 1916 r. zwrócili się z prośbą do
Naczelnej Komendy Armii austro-węgierskiej z
prośbą o wstrzymanie kroków nieprzyjacielskich
i rozpoczęcie układów pokojowych.
Naczelna Komenda Armii austro-węgier
skiej odpowiedziała, że prośba może być uwzględniona jedynie po bezwanmkowem złoże
niu broni przez armję czarnogórską.
Rząd czarnogórski przyjął ten warunek.
W ten sposób Mikołaj czarnogórski, po
chopny do wojen, pierwszy wyciągnął rękę z
prośbą o pokój i zdał się na łaskę i niełaskę
Austro-Węgier. Rzecz oczywista krok swój
król Mikołaj, jako człek sprytny i oględny, musiał, przedtem dobrze rozważyć. Musiał też
stracić wszelką nadzieję w pomoc matuszki—■
Rosyi skoro tak bez zastrzeżeń wymknął się z
pod tej szkodliwej opieki, opieki, która tak na
■Serbję, jak i na Czarnogórze sprowadziła naj
większe nieszczęścia. Ale ów „wójt czarno
górski", jak go wśród ludu naszego nazywają
—widocznie ma jakieś nadzieje utrzymania się
na widowni, iylko już pod inną opieką. Krok
króla Mikołaja, władcy małego, ale bądź co
bądź ważnego państewka, ma doniosłe znaczę*
nie. Oznacza on przedewszystkiom zerwanie
Czarnogórza z Rosyą. Trzeba sobie uprzyto
mnić, że Czarnogórze właśnie i Serbja były w
ostatnich latach ogniskami zjadliwej polityki
rosyjskiej na Bałkanach. Krok króla Mikołaja
może być uważany za objaw rozpaczy po za
jęciu przez wojska austro-węgierskie góry Łow-.
czenu i stolicy państewka Cetynii, z drugiej
jednak strony—może on mieć i błogie nastę
pstwa dla dynastii jego i kraju. Mikołaj, jak
kolwiek miał nóż na gardle, z pewnością wszy
stko dobrze rozważył, nim wysłał posłow z
prośbą o pokój, Jego marzenia o powiększe
niu państwa czarnogórskiego pod opieką 1 iotrogrodu mają się spełnić pod czyjem innem
okiem.
, .
,.
,
Zerwanie z dworem petersburskim, od
którego Król Mikołaj był zależnym finansowo,
jest i ważnym krokiem do zupełnej zmiany
stosunków bałkańskich. I niewątpliwie, jes i
gdzie, to w Petersburgu kapitulacya króla Mi
kołaja wywoła największą wściekłość i obu
rzenie. Oznacza to bowiem, że ten Kroi, któ
rego jednym zięciem jest wielki książę rosyj
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ski Mikołaj Mikołąiewicz, drugim—król włoski,
ten król król związany krwią, finansami, woj
ną — z państwami koalicyi, dziś pierwszy
wyciąga rękę do Austro- Węgier i niepomny
umów i związków krwi — porzuca wczoraj
szych sojuszników i oddaje się w opiekę do
tychczasowego wroga. Jest to więc w pier
wszym rzędzie znaczna klęska moralna Rosyi
i jej sojuszników. Jeśli zaś chodzi o klęskę
koalicyi, to jej doniosłość wykaże czas najbliż
szy, zwłaszcza w wojnie z Włochami.
Król Mikołaj zrobił dobry początek, skła
dając broń. Kto następny?

L IS T Y .
Z miechowskiego, w styczniu li) 16.
Powiat miechowski od początku wojny
przechodził kilkakrotnie w różne ręce i przy
chodziły jedne wojska, odchodziły inne i to
ogromnie źle wpływało na usposobienie i na
strój ludności, która lękając się zemsty, nie ośmielila się wystąpić otwarcie z programem
niepodległościowym przeciw Rosji. Obecnie,
gdy już rok upłynął od ucieczki Moskali z
Miechowa (połowa grudnia 1914 r.)—mija ten
stan rozdrażnienia i niepewności, zaczyna bu
dzić się zdrowe poczucie pracy narodowej i
potrzeby czynnego udziału Polaków w wojnie
obecnej, by odzyskać niepodległość. Najlepszym
dowodem tego jest cały szereg objawów i prac
podjętych przez miejscowe czynniki wśród in 
teligencji i ludu, a mających na celu skupić
najlepsze jednostki około sztandaru walki z
Rosją o państwo polskie i nieść pomoc Legio
nom.
Przedewszystkiem należy się cieszyć z
wielkiego udziału ludu wiejskiego w tej pra
cy narodowej, który i pieniężną ofiarą i roz
powszechnieniem pism takich jak „Gazeta Lu
dowa", „Wiadomości Polskie", „Gazeta Polska",
„Ziemia Lubelska" i za pomocą zebrań, przed
stawień i t. d. stwierdza wbrew różnym
twierdzeniom, że jest polskim i dla Polski pra
cuje.
Najważniejszymi ośrodkami pracy ludo
wej są gminy Teryca, Racławice, Koniusza, Ko
złów, Rzerzuśnia i miejscowości: Przybysławice, Proszowice, Słomniki, Prendocin, Ńiegardów, Pojałówice, Kamieńczyce, Miroszów,
Ostrów,
i wiele innych. Powstają wiejskie
Ligi kobiet w Przybysławicach, ' Niegardowie, Wysocicach, miejskie w Słomnikach,
Proszowicach, Szreniawie i krzątają się ener
gicznie. Ich działaniem była bardzo obfita
zbiórka datków w naturze i pieniądzach na
Gwiazdkę dla Legionistów, stojących w polu,
które zostah odwiezione do Krakowa przez
panie ze Słomnik. Rocznice narodowe, jak li
stopadowa. zostały godnie uczczone za pomocą
przedstawień i odczytów, w których lud wziął
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Artur Grottger.

Polonia VIII.—Po bitwie.
Pobojowisko po bitwie powstańców w roku 1863 z Moskalami.
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wielki udział, a niejednokrotnie chłop polski
sam organizował te obchody (np. Przybysławice).
Wogóle można śmiało powiedzieć, że w
miechowskim powiecie praca niepodległościowa
ma główną podporę w Indzie wiejskim. Inteligencya pracuje narodowo w Słomnikach, Pro
szowicacli, słabiutko w Miechowie. Obecnie
jest w teku akcya ujednostajnienia całej pra
cy niepodległościowej i kulturalnej tak na wsi
jak w mieście.
Równolegle z tą robotą przygotowuje się
szereg obchodów styczniowych w całym po
wiecie, które ze względu na wybitnie czynny
udział Miechowskiego w powstaniu 18G3 roku
z pewnością będą się cieszyły i popularnością
i wielkim udziałem Polaków tutejszych, pomię
dzy którymi jest wielu, którzy brali udział w
walce lub patrzyli na nią.
J. Gram.
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ziemię miękko utrzymać—a urosną kłęby w koń
cu czerwca zdatne na pokarm.
Okrasy brak nam bardzo i nieprędko się
jej dorobimy. Otóż z tłuszczów roślinnych u
nas najsmaczniejszy jest olej słonecznikowy,
którego mamy mało, bo słoneczników nie ho
dujemy. Tymczasem słoneczniki udają się u
nas bardzo dobrze. Trzeba tylko nasiona po
siać w początku maja, po 2 w dołek palcem
zrobiony, a gdy wzejdą, pozostawić tylko jed
ną roślinkę. Odległość między niemi zacho
wać 2 łokci najmniej. Słoneczniki z białem
ziarnem są lepsze.
Słonecznik rośnie w gruntach lekkich,
ale wilgotnych, lepiej jednak w żyznych: wo
dy potrzebuje dużo.
Tow. Ogrodnicze Warszawskie zachęca
bardzo usilnie wszystkich naszych rolników,
i ogrodników, wszystkich
ludzi, mających
choć kawałek ziemi, żeby te rośliny potrzebne,
jako ważne pokarmy, siali i sadzili gdzie tylko
można.

Co i jak siać należy.
Pan E. Jankowski, prezes Tow. Ogrodni
czego, nadesłał do „Gońca11 warszawskiego sze
reg uwag aktualnych na temat ogrodnictwa
p. t. „Żeby było co jeść“. Uwagi te zamiesz
czamy poniżej:
Ziemia nasza nie jest obsiana zbożem i
nie będzie na wiosnę na wielkiej przestrzeni;
chleba tedy zbierzemy z niej za mało.
Trzeba zawczasu pomyśleć, czemby sobie
i innym do wyżywienia się dopomódz i przy
gotować dużo pokarmów niezbyt drogich, żeby
ich starczyło i. dla biednych.
Pierwszą tedy sprawą jest obok wielkiej
ilości ziemniaków, tego pokarmu najważniej
szego, ale niedostatecznego, gdyż zawierające
go niewielką ilość białka, posiać jak można
najwięcej grochu, soczewicy, a zwłaszcza faso
li. Fasola po mięsie daje najwięcej posilnego
pożywienia, a udaje się we wszelkich ziemiach,
niezbyt mokrych, najlepiej zaś w wapiennych.
Ponieważ ziemniaki, sadzone zwykłym
sposobem, podbiera się dopiero w połowie lipca, lub nawet później, trzeba więc postarać
się i o wcześniejsze, które byłyby gotowe do
jedzenia już na Sw. Jana, bo wtedy, na koń
cu przednówka, jeść niema co. Należy tedy
pewną ilość średnich kłębów ziemniaków wcze
snych, takich jak Amerykany, Czerwcowe, lub
Bovee ułożyć
w p ła s k ic h
skrzynkach
luźno z desek z b i t y c h
i trzymać w
cieple izby już od połowy stycznia, zrazu na
ziemi i zdała od pieca, potem ustawiać na skrzy
ni, a po paru tygodniach na szafie. Puszczą
one kiełki i wykiełkowane posadzić w począ
tku kwietnia, w ziemi cieplej, wynawożonej,
na słońce wystawionej. Gdy wzejdą, nakry
wać je słomą lub gałęziami jałowcu, czy sło
mę, od przymroków, parę razy w obsypać i

W ojna z Rosyą.
Od dwóch dni panuj.na froncie rosyjskim
spokój, wobec tego należy uważać wielką bit
wę w Galic.yi Wschodniej i na Besarabii za
zakończoną.
Bitwa ta, „zwana bitwą noworoczną11,
wrzała od dnia 24 grudnia z. r. do dn. 15-go
stycznia r. b. tj, razem dni 22; szalona walka
toczyła się na przestrzeni ISO wiorst. Niektóre
pułki były przez 17 dni iv bezustannym ogniu
armatnim i karabinowym. Moskale zużyli ol
brzymie ilości amunicyi artyleryjskiej i kara
binowej. Kolumny rosyjskie szły Zazwyczaj
w 8 —10 a niekiedy w 14 i IG rzędach do sztur
mu. Dowódcy rosyjscy pędzili biednych żoł
nierzy do szturmu karabinami maszynowymi.
Gdy skoszono armatami i karabinami jeden i
drugi ludzki rząd, wyłaniały 2 gi, 3-ci, 10-ty
i lG-ty. Takie szturmy powtarzały się czasem
dziennie 6—10 razy.
Mimo olbrzymiego wysiłku, moskale nic
nie zdołali uzyskać. Stracili zaś w tej bitwie no
worocznej najmniej 70.000 ludzi w zabitych i
rannych.
Przed niektórymi okopami leżały całe
wały trupów żołnierzy rosyjskich, których
wskutek szalonej lawiny ognia nie można by
ło zaraz grzebać. 6000 jeńców dostało się do
niewoli austryackiej.
Moskale, mimo szalonych ofiar w ludziach
i wystrzelania olbrzymich ilości amunicyi nic nie
zyskali. Nie zdołali przedewszystkiem udowod
nić swej wyższości wobec Rumunii, dla której
ta wielka ofenzywa rosyjska była robiona, bo
Moskale chcą Rumunję koniecznie wciągnąć
do wojny z Rosyą.
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Cieśnina Dardanelska.
Tę cieśninę, znajdującą się pomiędzy wybrzeżem Małej rtzyi a półwyspem Gallipoli, chcieli ko
niecznie zdobyć Anglicy i Francuzi, celem dostania się do Konstantynopola. Usadowili się
oni na małej przestrzeni Gallipoli, ale wskutek przegranej bitwy z Turkami musieli się nieda
wno zupełnie wycofać. Na Gallipoli niema dziś ani jednego żołnierza angielskiego.

Zdaje się, że okres ciężkich w alk me
jest jeszcze zamknięty, ponieważ głów na ko
m enda arm ii austryackiej donosi, iż Moskale
ściągają nowe posiłki do Galicyi W schodniej.
Na dalszym froncie rosyjskim nie zaszło
n ’c ważniejszego. Zamieć śnieżna przeszkadza
większym walkom w niektórych, tylko m iej
scach toczą się walki przednich straży.

Pokój z Czarnogórzem .
Najważniejszym w ypadkiem na froncie
bałkańskim je st zbliżający się pokój z Czarno
górzem. Osobno piszem y o tern, że król czar
nogórski zwrócił się do A ustryi z propozycja
mi pokojowym i. A ustry a zażądała złożenia bro
ni przez w ojsko czarnogórskie. Otóż obecnie
toczą się rokow ania w spraw ie sposobu złoże
nia broni przez Czarnogórze. W ojska austryackie zająwszy jeszcze V irpazar i Rjekę wstrzy
m ały kroki nieprzyjacielskie przeciw Czarnogórzom. W ten sposób w ojnę z Czarnogórzem n a 
leży uw ażać za ukończoną.

N a froncie serbskim nie zaszło nic w aż
niejszego.

Na B ałkanach.
Pisaliśm y ju ż o tern, że P ran cy a i An
glia wycofały zupełnie swe w ojska z półw yspu
Gallipoli, który broni w stępu do stolicy T urcyi
— K onstantynopola. W w alkach n a tym p ó ł
wyspie stracili A nglicy i F ran cu zi około 200,000
żołnierzy. Gałipoli ije st bowiem przez sam ą
przyrodę ogrom nie silnie obw arow ane. (P atrz
osobna m apka).
Obecnie skupili F rancuzi i A nglicy swe
w ojska na ziem i greckiej, zajęli kilka w ysp
greckich i w yw ierają silny nacisk na Grećye,
aby ona też wdała się w wojnę z B ułgaram i
i Niemcami. Na razie w iększych w alk na tym
froncie niem a.

W ojna z W łocham i.
Na froncie włoskim kolo w ybrzeża m or
skiego trw a bardzo silna w alka artyleryi zwła-
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Jak się prowadzi nowoczesną wojnę.
Żołnierze francuscy z maskami na twarzach, chroniącemi ich przed dzia
łaniem gazów trujących.
szcza koło Gorycyi i Tolmino oraz w górach
tyrolskich. Wojska austryackie zdobyły na
Włochach bardzo silnie obwarowaną pozycyę
koło Osławi, i przytem wzięto do niewoli oko
ło 1000 żołnierzy włoskich. Zdaje się, że na
tym froncie przygotowują się włosi do nowej
ofenzywy.

Na froncie zachodnim.
Pomiędzy Niemcami i Francuzami oraz
Anglikami we Francji i Belgji trwa walka
pozycyjna przy pomocy wysadzania rowów
strzeleckich minami i bomb ręcznych.
Dó większych walk na tym (roncie nie
przyszło.

Wiadomości bieżące.
— Nowy

zastępca

gen.-gubernatora

br.

Dillera.

W

miejsce dotychczasowego zast. gen.-gub. w Lublinie
gen.-maj. Lustiga mianowany został zastępcą geneirał-gubernatora hr. Dillera gen.-major Hugo ks. Dietrichstein, zu Nikolsburg hr. Mensdorff-Pouilly. Gen.maj. Lustig pozostaje na stanowisku inspektora okręgowego komendanta w Lublinie.
= Podziękowanie dzLciom polskim. Biuro werbun
kowe Leg. Pol. w Opatowie składa najserdeczniejsze
podziękowanie dzieciom Szkoły „Towarzystwa dobro
czynności" w Otapowie za zebrane przez te dzieci
kilka koron na rzecz legionów polskich.
W szkole tej są dzieci najbiedniejsze, któremi
opiekuje się tutejsze obywatelstwo, więc jakież to ra
dosne i przykładne, jeżeli takie biedne dzieciny od
mówiły sobie wszystkiego, aby t.ylko złożyć coś jak
mawiały: „na gwiazdkę naszym dzielnym żołnierzom",
o których ty leczy tał i opowiadał im o ich bohaterskich
czynach pan nauczyciel, a składając ten grosz wdo-
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wi kazały powiedzieć: na gwiazkę już zapóźno, ale
dla naszych żołnierzy zawsze dać trzeba.
My żołnierze polscy jesteśmy dumni z takich
dzieci, składamy cześć tym dzieciom i tym opieku
nom, którzy te dzieci wychowują na przyszłych oby
wateli kraju, bo oto w tych maluczkich nasza przy
szłość leży. Jeżeli są gdzieś opuszczone i zapomnia
ne, zbierajmy ich w gromadki i tulmy do siebie, bo
to są nasze dzieci, nasze najukochańsze polskie dzieci.
— Śp. ks. Dominik Milbert. W Dąbrowie Górniczej
zmarł w zeszłym tygodniu ksiądz Dominik Milbert,
szczery przyjaciel legionistów, kapłan pracowity, po
bożny, sługa Kościoła i Ojcżyżny. Był długie lata
kapelanem w Dąbrowie. Potem gdy Dąbrowa stała
się parafią—przeniesiony był do Sosnowca na kape
lana kościoła kolejowego. Zostawił po sobie nie
śmiertelną pamiątkę, bo jego staraniem i zbieraniem
jałmużny zbudowany został wspaniały kościół, obszer
na plebania ze wszystkiemi wygodami -i nabyto pla
ce dochodowe dla kościoła. Przed kilku laty prze
niesiony został do Sławkowa, na probostwo, gdzie po
większył plebanię, Czując się bliskim śmierci, przy
jął ostatnie Sakramentu, na plebanii w Sławkowie i
kazał się przewieźć do Dąbrowy, by zemrzeć wśród
najbliższej rodziny i spocząć na cmentarzu miejsco
wym — blizko rodziny. W roku zeszłym, gdy De
partament Wojskowy N. K. N. był w Sławkowie i
gdy w pobliżu stał Batalion uzupełniający Legionów
majora Galicy, Ks. Milbert chętnie przebywał w gro
nie legionistów i brał gorący udział we wszelkich
uroczystościach narodowych. Zachęcał też młodzież
do wstępowania w szeregi Legionów. On też łącznie
z kapelanem ks. dr. Gilewiczem dokonał poświęcenia
krzyża pamiątkowego, na cześć powstańców z r, 1863
w Krzykawce koło Sławkowa. Do ostatniej chwili
zajmował się .gorąco Legionami i sprawą' polską.
Czesc pamięci zacnego kapłana!
== Szef sztabu Legionów Polskich. Kapitan Zagórski
Włodzimierz otrzymał order Żelaznej korony. Jako
szef sztabu przy Bksc. Durskim prowadzi Legiony
Polskie od samego ich powstania i jego przeważnie
rozumowi zawdzięczają Legiony dotychczasową sła
wę i sukcesy. Wykształcowy fachowo w najwyższej
szkole wojskowej, umiał rozwiązywać najtrudniejsze
zadania, dzielił trudy z żołnierzami w Karpatach, w
Królestwie, na Litwie i na Wołyniu, przeto obecnie
wysokie odznaczenie spotyka go zasłużenie za, rozum,
mądre kierownictwo i przebyte trudy.
. = Wypłaty rodzinom legionistów. Zawiadamia się,
iż oficer werbunkowy Legionów polskich w Lublinie,
wypłaca zaliczki na zapomogi rodzinom legionistów,
zamieszkałych, w okręgu lubelskim Uprawieni do
pobierania zaliczek mają się zgłaszać codzień od g.
10 rano do 12 w południe w lokalu przy ulicy Kapu
cyńskiej .V? 4 II p. z dokumentami, stwierdzającymi
tożsamość osoby.
a? T?warzystwo szkolne w Piotrkowie. Na wzór da
wnej Macierzy Szkolnej, oraz Towarzystwa szkoły lu
dowej istniejącego w Galicji, powstało teraz w Piotr
kowie, pod zarządem Austrji, „Towarzystwo szkoły
zawodowej". Zamierza ono zakładać i prowadzić
szkoły rzemieślnicze, handlowe, przemysłowe i tym
podobne, urządzać wykłady, odczyty i pogadanki o
handlu, rzemiosłach i przemyśle, wydawać odpowie
dnie książki, wyszukiwać dla wychowańców swych
szkół zarobku, urządzać wystawy itd. Pierwsza szko
ła, założona staraniem tego towarzystwa, ma pow
stać w Piotrkowie. Po innych miastach i wsiach bę
dą mogły tworzyć się koła tego towarzystwa, aby
szerzyć w swej okolicy wiedzę zawodową. Założy
cielami towarzystwa są: Joachim Sołtys, J. Roziecki,
Karol Konopacki, adwokat Zaremba, Henryk Szuster,
ksiądz Jozef Bromski, adwokat Pruszyński iFelicyan
Kępiński.
= Wielka spotka spożywcza. Drożyzna obecna
zmusza, ludzi, szczególniej po miastach, do szukania
sposobów, któreby choć trochę ją zmniejszyły. Je
dnym z takich sposobów jest łączenie się ludzi w
gromady, w spółki, aby nabywać wszystko w wiel
kich ilościach i nie od kupęów, ale wprost od wy
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twórców, a potem dzielić się tern pomiędzy sobą.
Wypada wtedy wszystko taniej, a przytein każdy,
kto w takiej spółce kupuje, może mieć pewność, żeotrzyma towar dobry, niefałszowany. Gdy gdzie du
żo ludzi należy do takich spółek, tam i kupcy stara
ją się obniżać’ceny w swych sklepach, aby nie stra
cić kupujących; słowem zmniejsza się wtedy drożyzna.
W tym właśnie celu założono' teraz w Warszawie
wielką spółkę spożywczą, do której przystąpiło kilka _
dziesiąt różnych stowarzyszeń, mających razem aż
05 tysięcy członków. Spółka ma pozakładać własne
sklepy i sprzedawać w nich żywność członkom owych stowarzyszeń bez żadnego zysku dla siebie.
— Ohydne morderstwo, W nocy z 10 na 11 b. m.
we wsi RozkopacZew, w powiecie Lubartowskim, niewykryci dotąd złoczyńcy dokonali napadu na miesz
kanie kupca Szlomy Griinblrtta i zamordowali w ohy
dny sposób siekierą całą jego rodzinę, składającą się
z 8 osób, mianowicie samego Szlomę Griinblatta, jego
żonę i sześcioro dzieci w wieku od 5 do 16, lat, oraz
dziewiątego mieszkańca sąsiedniej wsi, który noco
wał u G. Z całej rodziny u G. ocalał tylko starszy
syn, który bawił w Lubartowie.
Siedem trupów znaleziono w pierwszej izbie
mieszkania pod narzuconemi rzeczami, jedno dziecko
w sieni, a jedno w oblewie. Ściany i sufit pierwszej
izby obryzgane krwią, której kałuże zauważono na
podłodze. Rzeczy i łóżka również obryzgane krwią.
Morderstwo zauważono dopiero o g. 8 rano. Powo
dem jego niewątpliwie była chęć rabunku, czego do
wodzi brak niektórym rzeczy i pugilaresu G. oraz
przewrócenie do.góry nogami wszystkiego, co było
w mieszkaniu. Żandannerja wraz z władzami policyjnemi wszczęły energiczne śledztwo.
= Zakaz czyt>nia gazet polskich. Petersburska ga
zeta „Riecz" donosi: Na rozkaz władz wojskowych
wzbroniono żołnierzom, przebywającym w szpitalach
wojskowych w Rosyi, czytania gazet polskich. Do
puszczona jest tylko pewna ograniczona ilość gazet
rosyjskich. W ten sposób, według zapowiedzi , W.
Ks. Mikołaja, „spełniają się marzenia naszych ojców!"
== Niezwykłe zjawisko. Dzienniki lwowskie dono
szą z Żółkwi, że w sobotę, gdy niebo na pewien czas
się wypogodziło od strony północno-wschodniej, pod
czas gdy ze strony przeciwnej padał dalej deszcz,
zabłysło dawno niewidziane słońce i ukazała się
wspaniała, podwójna lęcza. Nie minęło pięciu minut,
gdy wśród wichru szalonego spadł grad, a tęcza, bę
dąca w styczniu tak niezwykłem i rządkiem zjawi
skiem, zniknęła.
= Zdobycze Austryi i Niemiec, Najlepiej wykazać
można zdobycze mocarstw centralnych Austryi i
Niemiec w dotychczasowych 17 miesiącach wojny
światowej następującemi cyframi: Obszarów nie
przyjacielskich zajęto 470,000 wiorst kwadratowych,
wzięto jeńców do niewoli razem 3,500,000, zabrano
koalicyi 10,000 dział i 40,000 karabinów maszyno
wych.
= Dokumenty rosyjskiego łapownictwa. Pod tytułem
„Gdzie się podziewają w Rosyi pieniądze narodu?"
wyszła niedawno temu w przekładzie polskim cieka
wa broszura prof. uniwersytetu moskiewskiego Ozierowa. Jest to zbiór dokumentów kradzieży, popełnio
nych w poszczególnych wydziałach ministeryalnych
przez szereg dygnitarzy, ministrów i całe zastępy
ich podwładnych. Broszura zawiera paręset przy
kładów niesłychanej gospodarki finansowej państwa
rosyjskiego. „Ogarnia poprostu zdumienie—pisze au
tor—że kraj mógł do tej pory wytrzymać podobne
marnotrawstwo i że je ciągle jeszcze wytrzymuje"...
Słusznie też zaznacza tłómacz broszury: „Zdziczenie
obyczajów, bezgranicznie zła wola tych, którzy dzier
żą nawę państwowości rosyjskiej — w stosunku do
własnego ludu, przedajnośc, najniższego gatunku faryzeuszowstwo i zanik sumienia—oto, co gęstą stru
gą błota moralnego ścieka z każdej niemal stronicy
książki rosyjskiego uczonego".
= Codzienne czytanie gazet jest obowiązkiem. Przed
sądem w Dreźnie odbyła się tych dniach rozprawa
przeciw handlarce, która sprzedawała ziemniaki po-
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wyżej cen maksymalnych. Sprzedawczyni tłómaczyła się, że o zmianie cen maksymalnych nie wiedzia
ła, albowiem nie czytała tego dnia dzienników. Sąd
jednak skazał oskarżoną na 10 marek grzywny, nie
uznawszy za odpowiednie jej tłumaczenia, oświad
czając, że w dzisiejszych czasach jest obowiązkiem
każdego czytywać dzienniki.
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lat i sto dni. W łączności z tą wojną pozostawała
też wojna, którą Hiszpania i Portugalia przy boku i
z pomocą Anglii prowadziły z Francyą w czasie od
czerwca 1808 do kwietnia 1814, a więc przez niespeł
na 6 lat. 2 lata 4 miesiące i 3 dni trwała wojna Rosyi z Turcyą: od 26 października 1853 do 29 lutego
1856, W związku z nią była wojna krymska, którą
po stronie Turcyi prowadziły Prancya, Anglia i Sar
dynia przeciw Rosyi od 27/111 1874 do 29/11,1876. Rok.
9 miesięcy i 17 dni trwała epokowa wojna Prancyi
X

Kuchnia połowa Legionów tuż za pozycją.

Różne wiadom ości.
X Wpływ małżeństwa na długość życia. „Nie jest do
brze być człowiekowi samemu", i zupełnie słusznie,
bo doświadczenie wieloletnie uczy, że małżeństwo
wywiera dodatni wpływ na zdrowie i długość życia
małżonków.
Darwin w swem dziele „O pochodzeniu czło
wieka,, pisze: „Na podstawie niezliczonej ilości dat
stwierdzono ponad wszelką wątpliwość, że we Prancyi
nieżonaci mężczyźni w znacznie większej liczbie umierają pomiędzy 20 a 80 rokiem życia, aniżeli żona
ci. W Anglii na 1000 kawalerów umiera rocznie 15,
natomiast żonatych tylko 7, a więc mniej niż połowa".
Podobny stosunek istnieje także i w innych
krajach. Według Hufelanda siedemdziesiąty rok ży
cia osiąga z każdych 100 nieżonatych mężczyzn za
ledwie 11 kawalerów, z żonatych 27, z panien 23, z
mężatek 28.
Jak więc z tego widać, małżeństwo wpływa do
datnio na długość życia ludzkiego. Główną zaletą
małżeństwa w zakresie hygieny jest uregulowany tryb
życia, zwłaszcza odnośnie do mężczyzn, którzy właś
nie dzięki posiadaniu własnego ogniska domowego
odżywiają się regularnie i spokojne pędzą życie.
Wręcz przeciwnie ma się rzecz z kawalerami, którzy
pozbawieni stałego punktu oparcia na łonie rodziny,
stołują się po restauracyach, jedzą nieregularnie, a
noce spędzają bezsenne w kawiarniach i lokalach pu
blicznych. Bezwzględne poczucie swobody, skłania
bezżennych do mniej starannego dbania o swe życie.
W razie choroby żonaty człowiek ma zape
wnioną opiekę, podczas gdy kawaler zdany jest naj
częściej na łaskę przygodnych opiekunów.
X Czas trwania wojen. W dziewiętnastem stule
ciu prowadzono w Europie 26 wojen. Najdłuższe z
nich były dwie wojny, które prowadziły z so b ąrran cya i Anglia, - - a ciekawy jest szczegół, że wojny
te podzielone były tylko przerwą 52 dni. Trwały one
od 1 lutego 1793 do 27 marca 1802 i od 18 maja 1802
do 30 maja 1814, ą więc łącznie dwadzieścia jeden

przeciw Rosyi przed 100 laty t. j. od 24 czerwca 1812
do 11 kwietnia 1814
, , .
Piętnaście wojen, 19-tego stulecia trwały kró
cej niż rok. Mniemanie, ża wojna w 20-tem stuleciu
nie może trwać długo, wyjaśnić należy na tej podsta
wie, że od zwalczenia Napoleona 1 w Europie żadna
wojna nie osiągnęła dwuletniego, kresu trwania, a po
wojnie krymskiej nawet jednego roku.
Do najkrótszych wojen dziewiętnastego stulecia
zaliczyć należy grecko-turecką od 18 kwietnia do 18
maja 1897, a więc tylko jednomiesięczna, także woj
na serbsko-bułgarska trwała tylko 1 miesiąc i 7 dni
od 14 listopada do 21 grudnia 1885. Jeszcze krótsza
była wojna austryacko-pruska od 26 czerwca do 22
lipca 1836, która nie trwała nawet miesiąca, a równo
czesna wojna austyacko-włoska trwała 1 miesiąc i 22
dni Nieniiecko-francuska wojna, która odegrała się
w czasie od 19 lipca 1870 do 28 stycznia 1874, odbyła
się w 6 miesiącach i 9 dniach. Dłuższa już była tak
często chwiejna w rozstrzygnięciach swoich wojna
Rosyi przeciw Turcyi w czasie od 24 kwietnia 1877
do 3 marca 1878, a więc trwała ona przez 10 miesię
cy i 9 dni. Najkrótsza z wszystkich była wojna
Austryi przeciw Sardynii w czasie od 20 do 26 marca
1849, po 6 bowiem dniach zapadło już w niej roz
strzygnięcie,
Jeśli uwzględnimy podział 19-tego stulecia na
czasy napoleońskie i ponapoleońskie, to z 12 wojen
okresu napoleońskiego tylko 5 trwało krócej niż rok,
a z 14 wojen okresu ponapoleońskiego tylko 3 trwały
dłużej niż rok, a z tych żadna nie odbyła się w dru
giej połowie 19-tego wieku; 8 wojen od czasu wojny
krymskiej zaznaczyły się tern, że połowa z nich trwa
ła mniej niż po dwa miesiące, jedna tylko nieco dłu
żej niż 10 miesięcy, dwie 6 do 6x/a miesięcy, a jedna
2'/2 miesiąca.
Z powyższego zestawienia statystycznego możnaby wnioskować o silnej teadencyi skróceniaczasu
trwania wojny w drugiej połowie dziewiętnastego
wieku. A jednak z długiego trwania wojny obecnej,
nasuwać się musi spostrzeżenie, że wojna obecna,
wojna wielkich koalicyi, wielkie ma podobieństwo z
czasem wojen napoleńskich.
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X Olbrzymi żołnierz. Wśród zaciągniętych pod
broń pospolitaków w Austryi, ogromnym wzrostem
odznacza się Dalmatyniec, nazwiskiem Imocki, które
go wysokość wynosi 2 metry 13 centymetrów. Jest
to najwyższy żołnierz w całej armii austryackiej.
X Rosyjski wyrok. Niejaki Karjawcew, Rosyanin,
wniósł do rządu podanie o zapomogę pieniężną, po
nieważ jego synowie, którzy go utrzymywali, służą
w wojsku rosyjskiem. Jego prośba nie odniosła sku
tku, ponieważ, jak brzmi wyrok urzędowy „Karjaw
cew zajmuje się żebraniną, jest zatem w stanie sam
się utrzymać".
Żebranina jest w Rosyi także „zajęciem".
= Ostrzeżenie przed oszustami.
Doszło do wiado
mości władz w Królestwie Polskiem ('okupacja austryacka), że podszywający się pod miano adwokatów
pokątni pisarze dopuszczają się nadużyć względem
tutejszych obywateli, którzy mają swoich krewnych
w niewoli austryackiej i niemieckiej, lub też interno
wanych w tych państwach. Osobniki te ofiarowują
swoje pośrednictwo rodzinom jeńców lub internowa
nych, obiecując w niesumienny sposób, uwolnienie
ich z niewoli. Za to „pośrednictwo" każą sobie pła
cić sowite wynagrodzenie, często nawet 60 rubli, tłu
macząc wysokość tych sum, opowiadaniem w rodza
ju, że muszą w tych sprawach pojechać do Lublina
iub Wiednia, kupić sobie w tym, celu eleganckie ubranio, lakierki i t. p.
Ofiarą tych niesumiennych praktyk ze strony
podejrzanych indywiduów padają masy nieświado
mej ludności wiejskiej i małomieszczańskiej. Ponad
to kłamliwe te i oszukańcze opowiadania mogą w
wysokim stopniu osłabić zaufanie ludności i do austrowę gi er ski ej ad mi nis tra cyi.
Wobec tego podają władze do wiadomości, że
każdy obywatel Królestwa może osobiście lub piś
miennie przekładać swoje prośby w odnośnych Ko
mendach obwodowych, bez czyjegokolwiek pośre
dnictwa. A przeciw pokątnym pisarzęm i niesumien
nym jednostkom, korzystającym z nieświadomości
ludzi wdrożone zostaną surowe dochodzenia,

D Z IA Ł

Humor wojenny.
Zabawa w wojnę.
Ojciec: Dlaczego tak późno przychodzisz
do domu?
Syn: Bo bawiliśmy się w klasie w woj
nę, zostałem zamknięty i siedziałem aż dotąd.
Ojciec: Sziedziałeś zamknięty jako jeniec
wojenny? .
Syn: Nie. Jako rosyjski dostawca w oj
skowy.

Przyczyna złego.
Żona wraca do domu po wizycie u leka
rza.
Mąż pyta: Cóż ci lekarz powiedział?
Żona: Powiedział mi: Pani będzie łaska
wa przedewszystkiem pokazać mi język.
Mąż: A'widzisz, jak to pan doktór odrazu poznał, gdzie u ciebie główna przyczyna
wszystkiego złego w czasie wojny!

Dlaczego tam strzelają?
Na pewnym odcinku Legionów panował
chwilowy spokój. Nagle zatyrkotał legionowy
karabin 'maszynowy. Pułkownik woła żołnie
rza ordynansowego:
— Idźcie no, zapytajcie się,dlaczego tam
strzelają?
Po kwandransie ordynans wraca:
— Panie pułkowniku, melduję posłusznie
—powiedzieli mi, że strzelają, bo wojna.
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W Składnicy Wydawnictw Departam. Wojskowego N. K. N.
w Lublinie, ul. Szpitalna 2, róg Krakowskiego Przedm.
Są do nabycia następujące wydawnictwa legionowe:
Moskale nie wrócą
Książki:
f

Szlakiem bojowym Legionów
4 kor.
Prof. W. Tokarz — Legiony na polu walki 2, 50
Z bojów Brygady Piłsudskiego
2
J. Kaden — Bitwa pod Konarami
2
J. Musiałek — Rok 1914
2
Kazimierz Tetmajer - 0 żołnierzu polskim 1.50
W. Sieroszewski — Józef Piłsudski
2
Prof. D-r Sokołowski — Geschichte Polens 2
Prof. D-r Buzek — Pogląd na wzrost ludno
ści ziem polskich w wieku XIX
2
E. Milewski — Kooperacja i jej znaczenie
w Polsce
.
1. 50
Prof. W. Tokarz—Żołnierze Kościuszkowscy 80
M. Rozstworowski — Wojna o społeczeństwo
polskie
40
Ł. Rydel — Warszawa
60
Legionista Polski — Kalendarz N. K. N,
2. 50
Legiony Polskie — Dokumenty
’
i. 50
Buława — Piotrków na wiosnę
1. 50
Przysiecki — Rządy rosyjskie w Galicji
Wschodniej

Odznaki i przedmioty pamiątkowe:
Odznaka N. K. N. (oficjalna)
—.60 kor.
,,
(kauczukowa)
10
z Piłsudskim
20
3 maja (skarb i wojsko)
30
16/8 914 (bronzowa)
50
29 Listopada
1
Orzełek mały „L“
1
,,
do czapki „S“
1
Broszka Legionów Polskich — „Za wolność
i Ojczyznę"
2.20
Pudełko owalne zodznaką N. K. N.
1.60
Papierośnica mniejsza z odznaką N. K. N. 2
„
wielka
'
' 2.50
Pularesik
2.50
Pierścionek srebrny (Leg. Polski 1914—1915) 5

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

50
20
20
20

Gwoździkowski—Co każdy Polak w obecnej
wojnie wiedzieć ma
Szymanowski — prawda o wolnej Polsce
ludowej
Co robić ma chłop polski czasu tej wojny
Boje polskie I. Szarża pod Rokitną
„
„
11. Walki na Podhalu
„
„
111. Bitwa pod Łowczówkiem
Co dała Polakom konstytucja rosyjska
Dzień 16 sierpnia 1914 roku
Wielki rok, 6 sierpnia 1914—1915 roku

12
10
ip
10
10
10
10
10
10
10

Pocztówki:
Serja

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

Ponadto:
Michał Łempicki List Polaka do W. Ks. Mikołaja Mikołajewicza
1.50
Mieczysław Opałek—Dzieciom polskim w
wielkim roku wojny 1915
1.00
Album Legionów Polskich zeszyt I
1-20
Komplet wojska polskiego (do wycinania)
1.60
Serja IX N. K. N- (Jasełka)
"
1.00
„ XI
„
(Lublin, 10 kart)
80
Pierścionek alpakowy (Legiony poi. 1914—15 2.00
Litania narodu polskiego.
20

WINO OWOCOWE

Administracja

(oryginalne wyroby wiejskie) w beczkach i całymi transportami dostarcza

„GAZETf LUDOWEJ"

HANDEL WIN OWOCOWYCH MAX F L A T T O F
Wiedeń XVll/7 Hernalser Hauptstr: 57, Telef. Nro 39361.
Ważne dla restauratorów zamiast piwa.

Składnica i sklep
wydawnictw Depart. Wojsk.

HANDEL WIN

N. K. N.

HUBERT SPITZ Klosteneuburg 7, Nro tel. międz. 29.
dostarcza BIAŁE, CZERWONE 1BUTELKOWE WINO NAJLEPSZEJ JAKOŚCI.
Specyalności:

Riesling dolno-austryacki Oedenbugrski czerwony Burgund.
W Ł A S N E 'WYROBY.
Wydawca i R edaktor odp. Władysław Korwin Drożeriski.

znajdują się obecnie:
ulica

Szpitalna

1. 2.

róg Krakowskiego Przedmieścia.
Druk. J. Pietrzykowskiego w Lubiinie

