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„Swojacy11 i „obcy“.
Ze wszystkich dzielnic rozebranej Polski
największą swobodą przez ostatnich lat 50 cie
szyła się Galicya. Mieliśmy tam własny sam o 
rząd krajowy, własny sejm, Rady powiatowe,
w polskich bezwzględnie rękach było całe
szkolnictwo ludowe, średnie i najwyższe, mieli
śmy dwa uniwersytety we Lwowie i w Krako
wie, cały rozwój rolniczy i przemysłowy i wiele
innych dziedzin naszego narodow ego życia.
Nasi posłowie w wiedeńskiej Radzie państwa
mieli wpływ ogromny, mniejszy wprawdzie niż
dawniej, ale jeszcze tak duży, że wbrew Pola
kom nic nie można było w W iedniu przepro
wadzić; w radzie ministrów we Wiedniu mieliś
my stale po dwóch członków-ministrów, którzy
naszych spraw w tej nąjwyższej w państwie instytucyi pilnowali.
Polacy więc w Galicyi mieli dużo m ożno
ści rządzenia sam ym i sobą. W skutek tego w
ostatnich latach kraj zmienił się do niepoznania, zakwitło bogactwo, oświata, kultura, życie
narodowe płynęło szerokim strum ieniem zwła
szcza u m as włościańskich.
Rosya, sąsiadująca z Galicyą, nienawistnem okiem patrzyła na ten rozwój polskiego
życia narodow ego, który się dokonywał bez
Rosyi i wbrew Rosyi. Polacy bowiem w Galicyi
rozumieli może naw et lepiej niż sam i królewiacy, jakim śm iertelnym wrogiem dla nas jest

Do swoich!
O p o w ieść z d z ie jó w n ie d o li
w y g n a ń c ó w p o ls k ic h w 1915 r .
Z opowiadań tych, którzy to wszystko przeżyli
i przecierpieli

spisała An-ka.
Dowiódłszy konieczności zniszczenia wsi,
pan nauczyciel prowadził rzecz dalej. Ponie
waż w okolicy tak zniszczonej ludność nie
może pozostać bez dachu, bez zboża i dobytku
wszelkiego, a uciekać samym, choćby dużą gro
madą, nie jest bezpiecznie, bo można nieprzy
jacielskie wojska napotkać, a zatem najlepiej i
najbezpieczniej iść razem z odstępującem woj
skiem rosyjskiem.
Wojsko ochroni rodzinę i dobytek i do
prowadzi spokojnie do guberni Wołyńskiej,
Smoleńskiej czy Połtawskięj, a tam... już świę
te życie! Można siedzieć spokojnie jak u Pana
Boga za drzwiami i czekać, aż się wszystko
skończy.

J*6 13.

państwowość rosyjska. W skutek tego rząd ro
syjski utrudniał zetknięcie się dwóch sąsiadu
jących ze sobą dzielnic Polski przez szykany
paszportowe, przez utrudnianie wyjazdu zwłasz
cza włościanom, przez zabicie niejako deskam i
Królestwa Polskiego od Galicyi. Galicya i Kró
lestwo, które są pod każdym względem jednym
krajem, zostały sztucznie rozcięte jak żywe cia
ło na dwie części. Jed n a część nie miała żad
nej komunikacyi z drugą.
Spojrzyjmy tylko na m apę, gdzie są wy
rysowane koleje. Pomiędzy Galicyą a Królest
wem istniały w pokojowych czasach tylko dwie
linie kolejowe: jedna przez Granicę na zachodzie
a druga przez Brody na wschodzie. Tylko te
dwie niteczki łączyły Królestwo z Galicyą. Przez
całą Galicyę na przestrzeni
Brody-Granica,
a więc przeszło 300 wiorst nie było ani jednej
linii kolejowej, pom im o, że one aż się prosiły,
aby je wybudować. J a k potrzebne były te ko
leje wykazały obecnie czasy wojenne. Chociaż
obecnie ruch handlowy zam arł—jednak okazała
się niezbędna konieczność wybudowania no
wych linii kolejowych i w ten sposób powstały
linie kolejowe Lublin —Rozwadów i Lublin —Lwów.
Za czasów pokojowych te koleje były stokroć
potrzebniejsze, a jednak ich Moskale nie bu
dowali. Dlaczego? Bo Moskale chcieli odciąć
zupełnie Królestwo od Galicyi, zatam ow ać sty
kanie się Polaków jednego i drugiego zaboru,
bo myśleli, że w ten sposób Królewiaków zdu
szą i ich wynarodowią.
Moskale uważali Polaków galicyjskich za

Tutaj pan nauczyciel tak świetnemi bar
wami odmalował rozkoszne położenie, dobro
byt, urodzaje i wogóle szczęśliwe życie ludnoś
ci wyżej wymienionych guberni, że dziwić śię
należało, iż dotychczas wszyscy mieszkańcy
Królestwa Polskiego nie przenieśli się do tych
stron błogosławionych.
Ale gorliwy urzędnik moskiewski, działa
jący w myśl swojego rządu, zostawił najważ
niejszą i najciekawszą wiadomość na ostatek.
Skończywszy opis okrucieństw, popełnianych
przez Niemców ; Austryaków, rozpoczął nową
przemowę tern, że Najjaśniejszy cesarz frosyj
ski najwięcej ze wszystkich'poddanych swoich
kocha chłopów, a zwłaszcza chłopów polskich.
Przedstawiwszy słuchaczom różne dobrodziej
stwa i łaski, jakie rosyjscy cesarze zlewali na
lud polski, zacząwszy od zniesienia pańszczyz
ny, dowodził z naciskiem, jak lud ten kochać
ich powinien, jak być wdzięcznym, jak wie
rzyć i słuchać. Teraz oto Najjaśniejszy pan,
wiedząc, że przez wojnę niejeden gospodarz
zniszczeje, znalazł sposób wynagrodzenia tych
strat najhojniej w ten sposób, że ziemię ode
braną panom rozdzieli pomiędzy chłopów zwła
szcza takich, którzy ślepo posłusznie spełniają
to wszystko, czego rząd rosyjski od nich wy-
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„ o b c y c h I u d z i“. Utrudniali im przyjazd
do Królestwa, bo uważali ich za buntowników
wobec Rosyi, szerzycieli niezadowolenia przeciw
prawowitej carskiej władzy, fl ponieważ ten roz
dział trwał przez całe dziesięciolecia
więc i
w Polsce w niektórych mózgach ustalił się po
dział na Polaków-galicyan i Polaków-królewiaków.
Niektórym się zdaje, że Polak z Galicyi to cał
kiem co innego niż Polak z Królestwa i na od
wrót, że Polak z Galicyi niema nic do gada
nia w Królestwie, a taksamo kró'ewiak. Takie
poglądy są nietylko głupie i śmieszne, ale co
gorsze, świadczące o upadku moralnym tych
ludzi, którzy to mówią.
Jeżeli nas Moskale podzielili i uważają
nas za „obcych", to z tego nie wynika, abyśmy to naśladowali i niejako potwierdzali to,
co gwałt moskiewski na nas dokonał. K a ż d y
P o la k j e s t s w o ja k ie m
w c a łe j
P o l s c e . Tak jak warszawianin ' ma prawo
czuć się „swojakiem" w Krakowie i we Lwowie
—tak Lwowianin i Poznańczyk jest swojakiem
w Warszawie i Lublinie. Każdy Polak jest oby
watelem c a ł e j Polski, a nie jednej tylko pro
wincyi, jak tego chcieli Moskale. Gdyby tak w
Niemczech ktoś powiedział, że bawarczyk lub
saksończyk niema prawa mieszania się do praw
pruskich, toby go wyśmiali i uznali za waryata.
U nas niestety są jeszcze tacy ludzie, którzy
powiadają, że Polacy z Galicyi lub Poznańskie
go to „obcy ludzie" w Królestwie, że oni nie
mają prawa mieszać się do spraw tutejszych,
które należą do „swojaków11.

Tego rodzaju poglądy są tak bezsensow
ne, że szkodaby temu nawet słowa poś
więcić, gdyby nie istniała grupa bankrutów czy
też zamaskowanych przyjaciół moskiewskich,
którzy tego rodzaju poglądy—w zastępstwie czynowników moskiewskich — utrzymują w Króle
stwie Polskiem i szerzą.
Zdaje się jednak, że Królestwo Polskie
wyrosło już z koszulki prowincyonalnej i obej
muje wzrokiem c a ł ą Polskę i k a ż d e g o
•Polaka, gdziekolwiek by on się urodził, uważa
za ,. swojaka".

maga. Ziemi owej będzie dużo, bardzo dużo;
w samem lubelskiem jest jeszcze wielu boga
tych panów, a już tylko posiadłościami ordy
nacyi Zamojskiej można wielu ludzi obdzielić.
Dzielić będą w stosunku mniej więcej pięciu
morgów na głowę. Ukaz ten ogłoszony został
dnia tego a tego z własnym podpisem cesar
skim w takiej a takiej gazecie. Tu pan Kali
szuk wymienił nazwę rosyjskiej gazety, w któ
rej, jakoby miał być wydrukowany wyżej wy
mieniony ukaz.
Chłopi milczeli chwilę, a potem wybuchł
naraz radosny gwar: „Gruntem będą dzielić,
dzięki Bogu za to, wszystko człowiek przenie
sie i wytrzyma łatwiej, kiedy będzie wiedział,
że go za to czeka spory kawał świętej ziemi
na własność".
Marcin Borek największą może z pomiędzy
wszystkich zebranych odczuwał radość. Nie
było w tem nic dziwnego. Dotychczas najcię
ższą troską Matcina było to, że Pan Bóg go
obdarzył siedmiorgiem zdrowych i silnych dzie
ci, a gruntu posiadał on, licząc w to ojcowiznę
żony, tylko 6 morgów. Miał wprawdzie zao
szczędzonych 300 rubli przeznaczone na kupno
jeszcze jednego morga, ale gdzież kupić kie

dy nikt nie sprzedąje? Rzeczywiście, w Lu
belskiem, pomimo że cena ziemi z każdym ro
kiem urasta gospodarstwa ścieśniają się coraz
bardziej, nie mając gdzie się rozszerzać. Z jed
nej strony zagradzają majątki Ordynacyi Za
moyskiej, gdzie jak wiadomo ziemi kawałecz
ka nie sprzedadzą, bo niewołno, z drugiej, da
wno rozparcelowane niwy dworskie zakupione
przeważnie przez sprowadzanych przez Bank
włościański kolonistów przeważnie Niemców,
którzy raz kupiwszy ziemię nie pozbywają się
jej bez koniecznej potrzeby.

Ino jeszcze nasza Polska...
W yjątek z listu żołnierza
Franciszka Błachuta z Marcyporęby, pisanego do żony, a prze
słanego do użytku redakcyi
„Piasta" Autor tego listu w pięć
dni po napisaniu go poległ
śm iercią bohaterską.

. . . . fl dalej piszę Ci, kochana Wikciu, że
świat cały zielenieje i u nas na wojnie—zmartwychwstaje wszystko ze zimowego snu, ino je
szcze nasza Polska nie zmartwychwstała! Hle
daj Panie Boże, ażeby jaknajrychlej ta Polska
zmartwychwstała i zbliżył się nam wszystkim
koniec wojny i szczęśliwy powrót do domu przy
zdrowiu.
Proszę Cię, Wikciu kochana, teraz podczas
majowego nabożeństwa, proście tej Matki Bo-

Z tych to powodów Marcina nieraz trapi
ła ciężko myśl, że dzieci jego nie będą już go
spodarzyć na własnej roli, bo cóżby to za go
spodarstwo było na jednym niecałym morgu,
jaki wypadnie na każde dziecko. To też trze
ba będzie wyuczyć je wszystkie jakich rze
miosł i rozmieścić po miasteczkach jako wy
robników, — jego dzieci gospodarskie dzieci.
A od takiego rozproszenia rodziny ratować
mogło tylko powiększenie ilości posiadanej
ziemi.
D. c. n.
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Sztandar ludowy.
skiej o zmartwychwstanie naszej Polski i ojaknajrychlejszy koniec wojny. Zasłużyliśmy na ka
rę, ale nie upadajmy na duchu; prośmy Matki
Boskiej, ażeby się zmiłowała nad nami wszyst
kimi i przebłagała Pana Jezusa za nasze prze
winienia. Proszę Cię, kochana Wikciu, módl się
z dziećmi za mną i za wszystkimi, który na
wojnie są, ażeby nas Pan Jezus ochronił od
wszystkich nieszczęść i zdrowo do domu po
wrócił.

Co mówią o pokoju.
W Europie mówi się od czasu do czasu
o pokoju w rozmaity sposób. Jedni mówią, że
pokój jest bliski, drudzy, że jeszcze bardzo da
leki. W każdym razie głosy same są bardzo
ciekawe. Będziemy więc notować takie głosy,
ale tylko głosy w y b i t n i e j s z y c h p o 
l i t y k ó w europejskich, którzy coś o tern
mogą wiedzieć i mają coś w sprawie pokoju
do gadania. Kabalarze, wróżbiarze i bajczarze na
termin zawarcia pokoju nie wpłyną, bo się ich
nikt o to nie będzie pytał. Poniżej głosy o po
koju dwóch wybitnych polityków';
*
W francuskim parlamencie m i n i s t e r
s k a r b u R i b o t przedstawił położenie fi
nansowe i stwierdził między innymi, że w ostat
nich miesiącach roku 1914 Prancya wydała
5 i p ó ł m i l i a r d a f r a n k ó w , zaś w

1915 r. 22 m i 1 i a r d y franków. Jednakże
sytuacya przedstawia się pomyślnie.
Ribot zakończył mowę swą następującymi
słowami. Znajdujemy się w obliczu decydują
cej godziny. Cały świat spogląda na Verdun.
Napór nieprzyjacielski na tę twierdzę wyka
zuje, z jaką niecierpliwością nieprzyjaciel dąży
do zwycięstwa, chociażby tylko przejściowego.
Historya patrzeć będzie na obronę Verdun ja
ko na jedno z.największych wydarzeń w na
szym kraju. Niech mi wolno będzie dzisiaj bez
pustego optymizmu powiedzieć, że w i d z i 
m y k o n ie c te j w o jn y .
Deputacyi irlandzkiej, która pojawiła się
w angielskiem ministerstwie amunicyi, oświad
czył minister L l o y d G e o r g e między in^erni, że radby mieć pewność, że wojna skoń
czy się w lipcu lub w czerwcu, ale niema ty 
le optymizmu (dobrej wiary), żeby się tego
spodziewać.

CZYTAJCIE
WIADOMOŚCI POLSKIE
DZIENNIK NARODOWY
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Karnawał na froncie,
W okopach rajsko płyną dnie',
1u trosk nie znamy wcale
i Moćh nas drażnić ani śmie,
w obecnym karnawale.
/
Przychylną las siedzibą nam,
gdzie drutów zwały chronią,
clioć u nas pięknych niema dam,
człek stoi wciąż pod bronią.
Lecz nieraz mroczny lasu ton
zaprosi przy księżycu
na kawalerski, huczny tan
ze śmiercią mołodycą...

I wraz armaty grają tak
i jęczy ziemi łono,
a maszynowe biją w takt
melodyę nieskończoną
1 huczy las i ziemia drży —
wciąż ogniem zionie szaniec,
śmierć pośród sinej dymów mgły,
piekielny wichru taniec.
Gdy wreszcie blady ranny brzask
w smutnych sosen polanie —
ściszy się karabinów trzask
i zmilknie armat granie...
Na apel krzyknie trąbki znak...
żołnierzy szereg stanie...
ju ż niejednego będzie brak,
co legł na leśnym łanie...
Karnawał huczny mamy tu,
choć każdy sobie grajek...
choć trzeba w tańcu trwać bez tchu,
choć śmierć całusy daje...
Lecz kiedy nam pozwoli Bóg
do chat powrócić w chwale,
dziewczęta nasze spłacą dług
nam, w przyszłym karnawale...

Olek Szczerba
okopy pod Ową.

(J pułkownika Roji.
Kraków, dnia lb marca 1916 r.
W ostatnim numerze „Gazety Ludowej"
pisaliśmy o komendancie „Czwartaków" pułk.
Roji, który niedawno wśród iście niezwykłych
okoliczności otrzymał ranę postrzałową w rękę.
Ponieważ pułk 4-ty Leg. poi. składa się prze
ważnie z włościan (nazywają go „pułkiem lu
dowym") i ponieważ służy w nim wielu wło
ścian z lubelszczyzny, podajemy bliższe szcze
góły o wypadku pułk. Roji na podstawie jego
własnych informacyi.
Pułkownika Roję zastałem w jego prywatnem mieszkaniu w Krakowie ponieważ pozwo
lono mu leczyć się w domu. Jest już obecnie
zdrowszy, rana goi się normalnie i za jakie
dwa tygodnie—o ile nie nastąpią jakieś nie
przewidziane koinplikacye—zamierza wrócić na
front do pułku.
W rozmowie czyniłem wyrzuty pułkowni
kowi, że się naraża, wystawiając się na mo
skiewskie kule niepotrzebnie, i że takie jest
zdanie wielu wojskowych.
— To zależy od zapatrywania—przerwał
energicznie pułk. Roja. Jeden komendant za
dawalnia się tern, Co mu przyniosą inni, drugi
chce czasem coś ważnego na własne oczy zo
baczyć, bo własne oczy są zawsze najpewniej
sze. Nie wybrałem się na żadną przygodę, ani
też na żaden awanturniczy patrol—chciałem
tylko osobiście zrekognoskować (zbadać) pozycye moskiewskie. I nie żałuję tego wcale
bom dużo skorzystał.
— Mylne jest zapatrywanie—mojem zda
niem—(mówił dalej pułk. Roja) jakoby wyżsi
komendanci nie byli zobowiązani w ważnych
okolicznościach zbadać osobiście i na własne
oczy sytuacyi nieprzyjacielskiej. U Niemców
dzieje się to często. Komendanci batalionów
a nawet pułkownicy chodzą istotnie z patro
lami aż pod samego nieprzyjaciela, jeżeli im
zależy na zbadaniu sytuacyi. I myśmy raz
omal nie schwycili jednegp rosyjskiego jene
rała, który na Polesiu ciekawie badał nasze
pozycye. A zatem nie jest to nic nadzwy
czajnego!
— Wśród jaKich okoliczności otrzymał p.
pułk, postrzał?
— Wybrałem się z oddziałem na rekonesans
i już o świcie znaleźliśmy się między, a raczej
poza dwoma placówkami rosyjskieminiedaleko
głównych pozycyi, które widziałem doskonale.
Jedna placówka uciekła, druga otworzyła na
nas ogień, czując zbliżający się większy pa
trol. Od tej placówki dostałem postrzał, który
przeszył mi prawą rękę i ugodził jeszcze tuż
obok mnie idącego sierżanta w brzuch. My ze
swej strony otworzyliśmy szybki ogień, który
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rausiał narobić szkody wśród silnego patrolu
rosyjskiego, ponieważ szedł w kolum nie.
W przeciągu kilku m inut zaczęła grac
cala linia m oskiewska, m yśląc, że to ogólny
atak z naszej strony; cofnęliśm y się oczywiście bo nasze zadanie zostało spełnione.
’ A więc — jak pan w idzi —nie było tam
nic nadzw yczajnego.
__ Czy nie za szybko zamierza p. pułko
w nik w racać do pułku?
_
- Nie chciałem wogóle opuszczać pułku,
bo z takiem „głupstw em 11 niem a się co wozić
po szpitalach.' W yjechałem tylko na wyraźny
rozkaz generała Puchalskiego, który praw dzi
wie ojcow ską troską otacza żołnierza fronto
wego i ta k podbił sobie serca zołm erzy na
froncie, że trzeb a go słuchać bezwzględnie.
Gen P uchalski to żołnierz z krw i i kości,
pierw szorzędny fachowiec, znający się na każ
dym szczególe, otaczający największem i bezDośredniem zainteresowaniem sam ą limę i
dlatego jest przez żołnierza liniowego czczony
i kochany.
Rozmowa zeszła na inne tem aty, a tym 
czasem małe „czw artaki* pułk. Boji wdzierały
się do pokoju i w ykonyw ały koncentryczny
atak na tatusia.
— Zdaje mi się— rzekłem z uśm iechem
- ż e pułkow nik, który w żelaznej dyscyplinie,
trzym a pułk „czw artaków 11 nie bardzo jak o ś
daje sobie rad ę ze swoim „domowym zastę
pem “?
.
_ Oi co n ie—to m e— odparł z dobrym
uśm iechem pułk. Roja. Tu się m oja kom enda
skończyła.
Jodde.

Strafegicy
Było io rofe przed wojną, mniejsza 3jo k u j raoyi.
Dwóch buńczucznych wojaków siadło do kolacyr,
Jeden prusak, więc tonem, co m e zna protestów,
Z miną władcy pół świata i z dodaniem gestów
Tłómaczył sąsiadowi —ruski sztabs-kapitan: —
„D więc mówię, kiedy jestem ju ż o to zapytań.
"„Rezultat przyszłej wojny z nam i jest wiadomy.
"„Zetrzemy was na miazgę, w puch, proch,
na atomyl
Bo cała nasza- a kcya -ra ch u n k u wynikil
"„Czas marszu, miejsca bitew, to niemal pewniki'.
"Niema wahań, błąkania, nieporozumienia...
”Dać przykład?.. Johan’. “- j a k s wróżki
skinienia,
Stanęła we drzwiach postać żołnierza pruskiego.
„Masz tu dziesięć jenigów ze sklepu od tego,
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„Przyniesiesz dwa cygara" — „Zum Befehl“.
warknie głucho
Ordynans. Więc zegarek trzymając za ucho,
Ciągnie prusak swój wykład: „ Ucz, pani,
jest na schodach...
„Przechodzi kurytarzem... w sieni... na ulicy...
„Płaci w sklepie... powraca..." ('Iu zły błysk
źrenicy'.)
„Johan?!" — „Zum Bejelil". ordynans dwa
cygara podał.
„Da nieważno, u nas to rązwie czto drugoje?
„Ej, Wańka'." - Wszedł dieńśzczyk. -■
„Na tie griwienika
„Pokupisz papierosok. ot z togo sklepika!"
„Słuszajuś", powie żołnierz i zamknie podwoje.
„Nu, znaczit w karidorie, w sieni, , na alicie,
„Pakupajet, wiernułsia, dołżen byt’ w swietlicie.
„Ru, Iwan?'. papieroski?!" Słychać rozgwardiasze...
„Szapki nie mogu najti, błagorodje wasze!..."

Ogończyk.

Jak padają forty.
(Opis naocznego św iadka pod Verdun.)
W ciemne, ponure noce lutowe, pod osłoną
mgły i ostrego wichru przychodziły na front 0gronane, szare masy wojska. Szły cicho, bez pieśni,
bez głośniejszego krzyku, czaiły się za obozowis
kami tylnych rezerw, zamierały we dnie w głębo
kich, w ziemię wkopanych lepiankach, by pod wie
czór skupić się przy kuchniach i szeptać półgło
sem wieści z miast niemieckich, przez które prze
jeżdżali z dalekiego frontu. Cichaczem zbierały się
zbrojne tłumy co noc, czujne ucho słyszało daleki
postuk ciężkich olbrzymich armat. Pociągi woj
skowe na olbrzymich platformach zwoziły wielkie
jaszczyki i potworne motorowe moździerze, które
dzwoniąc łańcuchami i masą żelaziwa sunęły cięż
ko po relsacb, jak jakieś piekielne machiny śred
niowiecza.
A w obozowiskach żołnierskich, pośród zaci
sza wojennego, przerywanego rzadkim strzałem
armatnim w poufnej gawędzie szeptano sobie na
ucho: O f e n z y w a ! I radowały się dusze, że
wreszcie krótki rozkaz porwie te skryte pod zie
mię szeregi, że raz wreszcie odetchnie się znów
wichrem wojennego ataku, ujrzy się wokoło siebie
zawieruchę ciał skłębionych, rzuci się na oślep w
wir szalonego oddechu śmierci, by na chwilę za
pomnieć o długich dniach ziąbu w błotnistych ro
wach strzeleckich, by zabić wreszcie czającą się u
węgła kwater zimowych pozycyjnych walk nie
skończoną, straszliwą nudę...
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W niedzielę na wielkiej płaszczyźnie świe
żym śniegiem zasianej — nabożeństwo. Nad kię
czącymi szeregami błysnął w promieniach słońca
krzyż błogosławieństwa. A pod wieczór wiedziano
już wszystko: Jutro rozpocznie się atak.
Skupiły się dusze w sobie, coś dziwnego za
drgało niejednemu w sercu, jakiś chwilowy żal,
ból za wczorajszą ciszą i pogodą wiosennego po
ranka, a przy tem wszystkiem nieokiełzany jakiś
pęd do życia, do pełnego rozmachu w dal przez
błonia i rowy, po śnieżystym całunie łąk, aż pod
Cotes Lorraines, u których widnokręgu bieliły się
od dni kilku wzgórza lasem pokryte, a za ich
tajemniczą, czarną zasłoną złociła się w świetle
pogodnego dnia gotycka wieża kościoła w Gonsenvoye.
W poniedziałek,o 8 rano zadrgała ziemia,
jakby od wybuchów wulkanu. Wprost niby fale
drgające czuło się pod stopami, a o uszy odbijał
się niesłychąny i niewysławiony ryk tysiąca a r 
mat, co z płomieniem w oku, rozżarte i wściekłe
zionęły olbrzymimi pociskami wdał na wroga.
Działo się coś niesłychanego. Człowiek pierwszą
godzinę jest jakby na jakimś mocarnym koncer
cie, w którym żywioły skupiły się, by odegrać
jakąś niewyśpiewaną symfonię potęgi, w huraga
nowym jęku odtworzyć całe morze tytanicznych
dźwięków, hałasów, nieokreślonych tonów i pół
tonów wojennej muzyki teraźniejszości.
A po godzinie owłada człeka szaleństwoNieustanny grom po gromie zdaje się walić ma
czugą w łeb tysięcy ludzi, gorączka występuje na
licach, ogniem płoną przerażone źrenice, dzieje się
coś niesamowitego, jakby orkan rozszalał się na
niebie i ziemi, jakby trąba powietrzna cyklonem
przywarła do łona ziemskiej kuli — to huragano
wy ogień tysiąca moździerzy i haubic...
I trwa to z godziny na godzinę, ranek cały,
południe, wieczór i noc, głupieje do cna dusza
człowieka, budzi się jakaś resztka samowiedzy
instynktu i nieokreślony, krwiożerczy szał.
I mechanicznie spoglądają biedne oczy czło
wieka na spokojny błękit nieba, po którym teraz
przelatują jakieś potwory skrzydlate, jakieś hydry
wielogłowe całym hufcem i lecą w dal ku pozycyom wroga, od których leci z-nów szarańcza po
cisków i wyje, ryczy, piszczy, świszczę, cała orgia
granatów, szrapneli, które pełnią straszliwą siejbę
śmierci.
Tylko, że w głębokich lisich norach pocho
wały się szare masy piechoty; teraz władztwo kró
lewskie objęli spiżowi mocarze. Więc choć ob
rzuca nasze pozycye istny rój jadowitych kul, to
jednak ryją się one w ziemi bez szkody dla n a 
szych ludzi.
A wkoło nas zgiełk niesłychany. Jaszczyki,
wózki amunicyjne pędzą w chorobliwym pośpiechu,
krzyk komendy, świst gwizdawek, gdzieś obok
jęk przenoszonych rannych i miarowy tupot zwar
tych szeregów rezerw, podchodzących w dal na
pozycyę.
Zaś nad calem tem piekłem odmętu jaw ią
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się na widnokręgu, jak potworne czarne kraby
powietrzne, balony sterowe i zagadkowe w swej
nieruchomej pozycyi kontrolują bacznie wynik
strzałów na pozycye wroga
...Jasne południe. Wezbrana Moza srebrzystym
wężem snuje się w dal pod Bois de Caures. Śnieg
na wzgórzach lasu Porges nabiera w słońcu ja 
kiejś niebieskawej barwy. I nagle uświadamiam
sobie, że na chwilę ucichły niskie, ponure grzmo
ty wielkich armat, tylko w monotonnym terkocie
brzęczą karabiny maszynowe.
Gdzieś w dali słychać dźwięk trąbek, po
chwili ucho łowi grobowy postuk kilku bębnów
pułkowych, które niby w pogrzebowym marszu
dają swój smutny przedśpiew: do ataku!... Umilkły
poryki armat. Pole do marszu piechoty otwarte.
Teren poorany milionem kul ekrazytowych; w
drzazgi poszły, w niwecz, zasieki z drutów, zasy
pane wilcze doły i jamy o palach,. czekających na
nieszczęśliwców, by ich przyjąć w swe śmiertelne
objęcia. Armaty dokonały zwycięsko swego dzieła.
Teraz kolej na szarych bohaterów, co z bagnetem
w ręku ruszają w krwawy bój, idąc z krzykiem
hura! — do szturmu.
A pochód to niełatwy. Przez błonia przeora
ne, przez wzgórza, rok cały przygotowane do oh
ronv, przez wądoły i niedostępne ścieżki, pędzi
szara kolumna jedną linią za drugą w pościgu
za zażartym wrogiem, co zdziesiątkowany jednak
kryje się za każdym wyłomem skal, za każdą
grudą ziemi, a strzelając bez przerwy, cofa się po
woi nie z rozpaczą.
Od strony francuskiej, od wzgórz, kryjących
świetnie krwiożercze paszcze swych armat," rozpo
czyna się teraz znów wściekła kanonada. Przeciw
postępującym szeregom naszego wojska, na stro
mej, wyniosłej górze, wysuniętej wprzód niby pięść
zbrojna, pluje huraganem armatnich kul fort Douauraont.' To jest najsroższa z redut obronnych,
które jeżą się na przyjęcie naszego bohatera. A
jednak ogień armatni tego fortu ma w sobie coś
charakterystycznego. Niby krzyk zrozpaczonego,
bezradnego człowieka. Chwilę woła przeciągle, po
tem zajęczy znów na moment i ścichnie, niby jęk
tylko cichy wydaje. I znów jeden przeciągły
krzyk... To konają resztki z artylerzystów francus
kich.
...Cisza. Teraz się dzieje coś strasznego.
Śmierć kosą ścina w jednym zamachu tysiące
istnień. Przejmujące okropne milczenie. A "potem
chrapliwy krzyk: hurra!... i znów długa cisza.
Pod wieczór stałem pod wzgórzem, nad którem krwawą pożogą zachodziło chłodne lutowe
słońce. Na niedawnem pobojowisku, na którem le
żały jeszcze stosy turnistrów, karabinów, manie
rek żołnierskich, teraz była pustka. Oko zbrojne
w szklą, zaciekawione tą ciszą bezmierną, szukało
jakichś świadków, z relacyą wyniku. Ta cieka
wość, to chorobliwa ciekawość.
I ujrzałem długi, bezmiernie długi szereg
ludzi, co krętym wężem pełzali ku mnie, wolnym
zmęczonym krokiem. Szły te ciemne gromady z
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głową^zwieszoną, z oczyma wbitemi w (ziemię
niby we wstydzie i rozczarowaniu. Czekałem na
n' Ch S c h o d z i ł y przedemną te długie czeredy
ludzkie, starców siwowłosych i młodzieniaszków
gOł° WToyCbyli jeńcy francuscy. A z ich chmur
nie zmarszczonego czoła odczytałem^ w iek ą mesłychaną wieść: front przełamany.
mont padł!...

Broń przyszłości.
(Artylerya

bronią rozstrzygającą).

Niemcy zawdzięczają swoje ogromne zwy
cięstwa na zachodzie, a także na wschodzie,
swojej znakomitej artyleryi, a zwłaszcza artyleryi ciężkiej, nieiniecaim 42 cm. armatom
i austryackim 30.5 cm. haubicom. Pod po
ciskami tych armat padły bowiem wszystkie
twierdze, zamykające dostęp do Francyi, Bel
gii a na wschodzie na Litwę i Białoruś. Ar
tylerya obok piechoty—to broń dziś najważniej
sza, a znaczenie jej w przyszłości będzie jesz
cze większe.
Niemiecki profesor Fryderyk Rausenberger, który zbudował w zakładzie Kruppa

M 13.

olbrzymie 42-cm. armaty, wyrazi! się tak o
przyszłości artyleryi:
— Nasze zwycięstwa mamy po większej
części do zawdzięczenia naszej ciężkiej arty
leryi, a broń ta góruje nad podobną bronią
nieprzyjaciela. Lekkie działa połowę w obec
nej wojnie pozostały cokolwiek w cieniu.
Jestem przekonany, że działa te coraz bardziej
będą pozostawały w tyle poza działami ciężkiemi.
Artylerzysta w rozwoju swojej broni jest
mniej ograniczony, niż żołnierz piechoty w bu
dowie swych rowów' strzeleckich. Artylerya
nie przekroczyła jeszcze granic i możliwości
swego rozwoju. Działa przyszłości będą poci
skami przebijały jeszcze silniejsze kryjówki
i będą strzelały na jeszcze większą odległość.
Dojdzie do tego, że współczesna artylerya po
kona błyszczący pancerz morski Anglii (kanał
La Manche, dzielący Anglję od Europy) i bę
dzie ją mogła atakować z lądu! Nie jest to
już dziś żadnem marzeniem.
Zapytano profesora, jak długo pracował
nad budową swego 42-cent. działa. Prof. za
przeczył, by cała zasługa w wybudowaniu tych
olbrzymów jemu przypadała w udziale.
Pobudką do zbudowania tego olbrzy
miego, nigdzie nie używanego kalibru—rzekł
—było życzenie sztabu generalnego. Firmie
Kruppa udało się już przed kilku laty uczynić
zadość temu życzeniu, ale dopiero krótko przed
wybuchem wojny można było umożliwić prze
noszenie tych kalibrów tak dalece, że można
je było przewozić z kolei żelaznych na koleje
połowę. Przy ostrzeliwaniu fortów Leodjum,
te, jak je nazwano „grube Berty“, odezwały
się pierwszy raz swym „dziewiczym" głosem.
Wie już pan, jaki był skutek. Najsilniejsze
może w świecie twierdze padły po kilku cel
nych strzałach. A celować z nich można z do
kładnością, która nie myli się--powiedzieć mo
żna—o milimetr.
Prof. Rausenberger nie wierzy, by mogły
na nowo powstać takie twierdze, jak Leodjum
i Antwerpja.
Naturalnie, że i w przyszłości będą ist
niały jakieś ubezpieczenia granic, a szczegól
nie ważnych punktów. Ale sprawę twierdz
z pasami fortów w formie takiej, w jakiej
dziś istnieją, załatwiła już współczesna arty
lerya; pociskom jej nie oprą się już najsil
niejszy beton, stal i żelazo Do tego sądu
doszli także oficerowie tureccy i bułgarscy.
Zgodnie stwierdzili oni, że artylerya nasza
w niwecz obróciła wszystkie nadzieje o twier
dzach, ich znaczeniu i rozwoju.
W sprawie fabrykacyi amunicyi wyraził
się wspomniany profesor tak:
— Niemcy wytwarzają w dowolnej ilości
pociski, które w całym świecie uchodzą za
pierwszorzędne. Naturalnie nie zawsze tak
było. Fabryka amunicyi wymaga osobnych
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maszyn. W pierwszym okresie wojny częsc
pocisków odlewano, podczas gdy dziś P°?’s^
tych nie odlewa się, lecz wytwarza się je spo
sobem tłoczni o wielkiej sile ciśnienia. Pocis\ ,
wytworzone w ten sposób, są o wiele lepsze,
n' Z °Zresztą co do tego ustawicznie Jeszcze
czyni się nowe próby ■ wynalazki. Śmiało
jednak dziś już powiedzieć można ze mocar
stwa środkowe (Niemcy i Austrya)
a W
bodaj czy nie najlepszą artyleryę i najlepszą
amuiicyę! Dalszy rozwój arty eryi zmieni
zupełnie w przyszłości cały sposob pow adze
nia wojny. Dlatego tez we wszystkich pan
stwach ustawicznie pracują nad ulepszeniem
tej rozstrzygające! broni i amunicyi dla mej.
J W Anglii utworzono osobne ministerstwo amunicyi, a bogate środki, jakiemi roz
porządzą Wielka Brytania, dozwolą Anglikom
poczynić na tern polu znaczne postępy, lo
samo można powiedzieć o Francy).
Znam także dobrze pociski fabryk Pud
łowskich w Rosyi, ustępują one stanowczo
pod względem dobroci nietylko naszym poci
skom. ale i angielskim i francuskim. I tam
jednak pracują gorączkowo nad ich ulepsze
niem.
. , , . .
, .
. .
Wspomnieć również należy o amunicyi
amerykańskiej, która początkowo była bardzo
zła, w ostatnich jednak czasach poprawiła się
znacznie. To wszystko przemawia za tem, ze
sprawie dział i amunicyi poświęcają pilną
uwagę wszystkie mocarstwa, wysilając się na
wynalazki i ulepszenia tej „broni przyszłości’-.

L IS T Y .
Świdnik, pow. Lubelski 1916 r.

Czytając listy częste w naszej poczytnej
Gazecie Ludowej", z różnych stron kraju pol
skiego o postępie oświaty nietylko wśród in
teligentniejszych, ale i wśród włościan po wio
skach, zapragnąłem i ja podzielić się z wami,
kochani Czytelnicy, paru niezgrabnemi słowami
z mojej wioski i okolicy.
Mamy tu w Świdniku szkołę początkową,
która należy do trzech wiosek. Stała ona do
tychczas nieczynnie. Dopiero za usilnem sta
raniem tutejszego właściciela ziemskiego ma
jątku Biskupic, p. Freitaga, szkołę te otworzo
no Uczęszcza do niej przeszło 50 dzieci, lecz
cóż z tego, kiedy zdałoby się na te trzy wsi
choć ze dwie jeszcze szkoły. Ale o czem tu
mówić, kiedy tutaj gospodarze tacy skorzy do
oświaty, jak wół do karety!
Miały się odbywać w naszej szkole co nie
dzielę pogadanki, ale z naszymi gospodarzami
ładu nie dojdzie. Może choć z tej szkoły pro
mień oświatyjbędzie się rozszerzał i wzmacniał,
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a panu Freitagowi za te trudy serdeczne sta
ropolskie „Bóg zapłać”!
Tylko w tem bieda, że nie wszystkie dzie
ci do szkoły uczęszczają, większa część dzieci
po całych dniach wałęsa się, gospodarze do szkoły
nie posyłają, bo oni się wstydzą do szkoły
chodzić. Ó młodzi synowie, cóż to za wstyd
się uczyć. Czy nie znacie przysłowia, „że
człowiek do śmierci się rozumu uczy". Daj
wam Boże gospodarze, żebyście jaknajprędzej
stanęli w rzędzie z innymi, żebyście jak naj
prędzej wyrugowali ciemnotę z pod waszych
polskich strzech słomianych. Zebyśmy jak
najprędzej razem z innymi szli ochoczo bronić
od wrogów i wskrzeszać naszą Ojczyznę, ste
raną długą niewolą.
Pamiętna była chwila, kiedy moskal ustępował z ziemi naszej pod naciskiem wojsk
austroniemieckich i polskich Legionistów i
niszczył wszystko, co mu wpadło w jego ła
py. idźmyż więc teraz odwdzięczyć mu się
za to wszystko, wszak bracia, nikt nas nie
zwolni z niewoli tylko my sami. Od nas sa
mych to zależy, od nas samych zależy nasz
dobrobyt
A więc zrzeszajmy się i organizujmy,
radźmy razem, co i jak mamy robić, jak ma
my postępować. Ale razem, ale zgodnie, bo
gdzie jedność tam siła. Więc się przygoto
wujmy, żebyśmy mogli w jak najkrótszym cza-
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sie już zawołać tak, jak zawołał w 1830 roku
jenerał polski na polu bitwy umierający Cy
prian Godebski. „Niech żyje Polska!—Jeszcze
nie zginęła!"
Teraz proszę Szanowną Redakcyę, niech
raczy zamieścić tych
moich kilka słów,
na łamach naszego poczytnego pisma, żeby
bracia nasi szczególnie włościanie poznali swój
błąd trwania dalej w ciemnocie, a weszli na
prawą drogę. Bo kto kraju swego nie miłu
je, to się nie godzien zwać prawym Polakiem
tylko obcym.
A więc bracia kochani włościanie, nie
dajcie się tak nazywać, spieszcie do oświaty,
spieszcie do czynu, spieszcie do odbulowania
własnej Ojczyzny Polski. A wtenczas będzie
my godnymi : wolnymi synami tej ziemi. Daj
nam to Boże jaknajprędzej Amen.
Wasz brat
Antek K.

Na
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Wojna z Moskalami.
W ostatnich czasach rozpoczęli Moskale
znowu ataki na front austryacki w Galicyi nad
Dniestrem i na granicy besarabskięj. Ataki
rozpoczęły się dnia 18 b. m. silnym ogniem
artyleryi rosyjskiej na szańce przedmostowe
pod Uścieczkiem. Prócz tego atakowali mo
skale ten szaniec przez całą noc przy pomocy
miotaczy min. Ponieważ Moskale wysadzili
pod okopami silną minę i zburzyli część linii —
załoga austryacka musiała się wycofać.
Walkę o te szańce opisuje urzędowy ko
munikat austryacki w sposób następujący:
„Dn. 19 b. m. wieczorem po 8 miesią
cach mężnej obrony opuściliśmy zestrzelany
na kupę gruzów szaniec przedmostowy na północ-zachód od Uścieczka. Aczkolwiek już
w rannych godzinach udało się Rosyanom
zrobić wyłom szerokości 300 m., załoga, nie
bacząc na straty, utrzymała się jeszcze przez
7 godzin pod straszliwym ogniem działowym
i karabinowym, atakowana przez ośmiokrotnie
przeważające siły nieprzyjacielskie. Wreszcie
o godz. 5 po południu komendant szańca puł
kownik Planck zdecydował się opuścić zupeł
nie zburzone oszańcowania. Małe oddziały
i ranni dotarli na łodziach do południowego
brzegu Dniestru, wkrótce jednak pod skupio
nym ogniem nieprzyjacielskim musiano zanie
chać dalszej przeprawy i mężnemu hufcowi,
złożonemu z dragonów i saperów, nie chcą
cemu się poddać, pozostała tylko jedna droga;
przebić się na prawym brzegu Dniestru przez
silnie obsadzoną przez nieprzyjaciela miejsco-
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wość Uścieczko ku naszym wojskom, które
się utrzymały na wzgórzach na północ od Za
leszczyk. Marsz przez środek pozycyi nieprzy
jacielskich powiódł się. Pułkownik Planck
przeprowadził pod osłoną nocy swoje bohater
skie wojsko do naszych placówek na północzachód od Zaleszczyk, gdzie stanął dziś nad
ranem".
Na innych odcinkach frontu galicyjskiego
i na Polesiu panował względny spokój
Za to uderzyli Moskale z całą gwałtow
nością na front niemiecki na północy koło je
ziora Dryśriały i z obu stron jeziora Naro.cz.
Tu jednak Moskale nie skorzystali, ale zostali
z ogromnymi stratami odparci. Koło jeziora
Narocz naliczyli Niemcy przed swoimi pozycyami 9.280 trupów rosyjskich. Na tym fron
cie gwałtowna walka armatnia trwa w dalszym
ciągu.
Pozatem nie zdarzyło się nic ważniejsze
go na froncie wschodnim.

Na Bałkanach.
W walkach na półwyspie bałkańskim na
stąpił pewien zastój. Gazety piszą, że Francu
zi wycofują swe wojska z Salonik, aby bronić
zagrożonego fortu Werdun. Wobec tego linia
grecka zostanie znacznie osłabiona. Wobec walk
na wschodzie i zachodzie ten teren wojny ze
szedł na drugi plan.
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Wojna z Włochami.
Jak już pisaliśmy w ostatnim numerze
naszej gazety — Włosi rozpoczęli nową silną
ofenzywę na pozycye austr,yackie na granicy
Wioch. Po silnem przygotowaniu przez ciężką
artyleryę (włosi mają sporo 28-crn. armat, ru
szyli włosi do ataku, ale wszędzie zostali z
wielkimi stratami odparci. Wobec tego włosi
rozpoczęli znów bombardowanie Gorycyi i tak
już napół zniszczonej granatami włoskimi.
Nad morzem ogień włoski, po nieudanych
atakach trochę osłabł, wobec tego wielka olenzywa włoska byłaby znów zakończona bez ża
dnej dla włochów korzyści.
Koło miejscowości Tolmino wojska austryackie przekroczyły linię włoską i posunęły się
naprzód aż do Santa Maria odpierając liczne
włoskie przeciwataki. Tak samo udało się po
konać Włochów koło szczytu zwanego „Zmar
zły wierch" i zająć pozycye nieprzyjacielskie,
Przytem dostało się do niewoli 263 włochów.
Na dalszych odcinkach w górach toczy
się dalej gwałtowna walka artyleryi.

Walki na froncie zachodnim.
Zażarta walka o fort Verdun trwa w dal
szym ciągu bezustannie. Toczy się ona już
przeszło 4. tygodnie, ponieważ atak niemiecki
na Verdun rozpoczął się dnia 21 lutego a 22
posunęli się Niemcy już o lo wiorst naprzód.
Dn. 11 marca donieśli Niemcy o swych zdo
byczach: 189 armat, 232 karabinów maszyno
wych, 26.500 jeńców.
Dn. 12 b. m. wzięły pułki śląskie (a więc
Polacy) ważne wzgórze zwane „martwy czło
wiek", przyczem wzięto znów 1000 francuskich
jeńców do niewoli. Francuzi wykonują ciągle
przeciw ataki, połączone z ogromnymi dla
nich stratami.
Walka o Verdun nie jest atoli jeszcze
zamknięta. Ogromny bój, kosztujący setki ty
sięcy ofiar, trwa w dalszym ciągu.
Na froncie zachodnim przyszło w drugiej
połowie marca do zażartych walk także we
Flandryi. Walki te mają na razie tylko dru
gorzędne znaczenie, ponieważ główne siły zgro
madzone są pod Verdun.
We Francyi ożywiły się w ostatnich cza
sach walki lotnicze. Dziesiątki latawców z je
dnej i drugiej strony unosi się w powietrzu,
aby badać pozycye nieprzyjacielskie i obrzu
cać ważniejsze przedmioty bombami W wal
kach tych górą są Niemcy, chociaż kolebką
ruchu lotniczego była Francya.
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Wiadomości bieżące.
= Rozruchy w Baku. Donoszą z Petersburga, że
w Baku podpalili robotnicy szyby naftowe. Akcya ra
tunkowa niema widoków. Płonące szyby należą do
największych w Rosyi Z nich 25 należy uważać za
zujelnie zniszczone. Szkoda jest nieoszecowana. Ca
ły obszar z powodu wypadków w Baku wykazuje pe
wne poruszenie. Sfery wojskowe obawiają się roz
ruchów. W. ks. Mikołaj zarządził wysłanie znaczniej
szych oddziałów wojskowych do Baku. Wypadki w
Baku utrudniają położenie Rosyan na Kaukazie.
W. ks. Mikołaj w wysłanem sprawozdaniu opisał po
łożenie jako bardzo poważne. Odczytano je w Du
mie. Jak wynika z niego, męszczyźni i kobiety ra
bują sklepy, a niepokoje rozeszły się już na' całe
miasto. Rozruchy trwa'ą ciągle i przybierają chara
kter r- wolucyi. Tłum wzbrania się użyczyć posłu
chu policyi i wojsku Cztery osoby zostały zabite,
wiele odniosło rany. W sąsiednich'okręgach również
wybuchły zaburzenia Tłum rzucał kamienie na
wojsko.
— Czem się moskale kłopoczą. Według informacyi „Russkawo Słowu" w kołach rządowych ożywio
ną dyskusyę wywołał memoryał byłego pomocnika
warszawskiego gen.-gubernatora, p. L u b i m o w a,
zwracający uwagę na konieczność wydania aktu specyalnegó amnestyi (czyli nie karania) dla ludności
krajów, zagarniętych przez wroga i należących do
terenu działań wojennych.
„Konieczne jest—pisze nan Lubiniów - wydanie
aktu o niepociąganie do odpowiedzialności, przy po
wrocie (?) wojsk naszych na ziemie, skąd wyparty
został wróg, mieszkańców miejscowych za czyny,
których się dopuszczali podczas okupacyi wrogiej,
które drogą zwykłą według art, 108 ustawy karnej
mogą być uważane jako pomaganie nieprzyjacielowi,
lub jego życzliwość dla niego".
W obronie swego wniosku p. Lubimow, między
innemi mówłi, że za wzbronione przez prawo dopo
maganie wrogowi często uważane być może jakaś ści
śle wymuszona uległość ludności rozkazom wrogów,
W takiej sytuacyi nieuniknione są nieporozumienia.
Ze strachu przed wrogiem i by nie umrzeć z głodu—
piekarz musi piec, szewc — szyć buty, lekarz — le
czyć i t. pAby uniknąć pociągania do odpowiedzialności
osób rzekomo winnych, p. Lubiniów widzi tylko jedną
radę,
„Najlepszym środkiem zapobieżenia tak niepoźądnemu objawowi, byłoby ogłoszenie w formie uro
czystej przy ponownem (?) wejściu armii rosyjskiej
do krajów, skąd wróg został odparty, aktu o nieodpo
wiedzialności za czyny popełnione w okresie okupacyi
i nadające się do zakwalifikowania, jako dopomaganie
wrogowi, lub okazywanie mu życzliwości,i o zakazie
władzom właściwym wszczynania spraw podobnych.
Taka odezwa, w formie manifestu, wydana była w
roku 1812, gdy wojska rosyjskie wkroczyły na terytoryum, które’ było okupowane przez Napoleona."
Kłopoty rosyjskie są o tyle próżne, że Moskale
na ziemię polską już nigdy nie powrócą.
= Nowy naczelny wódz rosyjski. Ogłaszają, że ge
nerał Bwert mianowany został naczelnym komendan
tem wszystkich armii rosyjskich na froncie z a c h o 
d n im , zaś gen. Michniewicz,—szefem sztabu gene
ralnego.
= Żelazne 20 halerzówki. Urząd mennicy we
Wiedniu zajęty jest właśnie wybijaniem nowych 20halerzówek z żelaza. Pieniądze te, które niebawem
ukażą się w obiegu, mieć będą z jednej strony nowy
mały herb państwa, a na drugiej stronie te same
ozdoby, jakie są na obecnych nowych 10-haierzówkach
przytem będą trochę większe od dotychczasowych 20
halerzówek, gdyż średnica ich będzie mieć 2Ó i pół
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milm. W przyszłości mają byc także wybite nowe
1 i 2 haterzówki miedziane z nowym herbem, a t a 
kże zamierzone jest wybicie nowych 2u koronoweK
złotych
= Dzielni Franciszkanie. Niemieccy Franciszka
nie wysłali z 5 prowincyi w pole 317 zakonników, z
których 57 już poległo śmiercią bohaterską, bluzą
oni nietylkó jako kapelani i sanitary usze, ale także
w linii na froncie.
= 180,000 sierot wojennych we Włoszech. Na kon
gresie włoskiego stronnictwa katolicko-społecznego
stwierdzono, że społeczeństwo we Włoszech już obecnie musi opiekować się 180,000 sierot wojennych.
Ta liczba .aczkolwiek ogromna, nie jest jeszcze zu
pełną, albowiem obejmuje ona tylko sieroty, co do
których zebrały daty katolickie stowarzyszenia.
= Na froncie galicyjskim. Z Podhajec w Galicyi
donoszą: „Zyjemy na linii bojowej już sześć mie
sięcy; przyzwyczailiśmy się dó huku armat i trzasku
bomb, któremi nas obdarzali lotnicy, ale dzięki Bogu
bez szkody. Podhajce same nie zniszczone; czuć się
daje brak mąki i opału. Wszystkie dwory nad Stry-

pą znikły, znikły i wsie; tysiące morgów ziemi aż
do Seretu nie zasiane, nie uprawione, zryte okopami.
Z całego powiatu zabrali Moskale dzwony jeszcze-w
lipcu z. r., wszelką miedź z gorzelń, a w tarnópolskiem gdzieniegdzie nawet klamki mosiężne, gwo
ździe z kanap. W sierpniu z; r. spalili zboża w po
lach; przy cofaniu się nad Lipy rabowali. Lasy zni
kają, również w wielu miejscowościach sady. Zdaje,
się, że ta część Podola jest najnieszczęśliwszą w tej
strasznej wojnie choćby z tego powodu że taka ma
sa wojsk stoi już pół roku.
=

Zatonięcie

największego

parowca holenderskiego.

Dii. 16 b. m. około godziny 2 m. 25 po południu urzędnik, pełniący służbę w dyrekcyi holenderskiego
Lloydu, otrzymał alarmującą wiadomość.
„Jesteśmy trafieni torpedą! Okręt „Turbantia"
tonie!“
W trzy godziny później nadeszła w drodze te
legrafu bez drutu dalsza wiadomość, że stan parowca
jest beznadziejny, a pasażerowie znajdują się w ło
dziach. Na pokładzie pozostał jedynie kapitan z czę-
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ścią załogi, lecz i oni musieli wreszcie tonący sta
tek opuścić.
Według innych wiadomości, ,;Turbantia“ nie
została storpedowaną, lecz najechała na minę.
„Turbantia", największy parowiec pasażerski
holenderskiego Lloydu, mający 1391 ton pojemności
wybrał się właśnie w podróż z Ymuiden do Buenos
Aires, mając na pokładzie 294 ludzi załogi, 42 pasa
żerów pierwszej, 33 drugiej i 8 trzeciej klasy. W
drodze w odległości dwóch mil morskich na wschód
od okrętu z latarnią w Noord Hinder, wydarzyła się
katastrofa, o której kapitan statku pośpiesznie zawia
domił leżącą w pobliżu stacyę telegrafu bez drutu,
prosząc o ratunek. W odpowiedzi na wezwanie po
spieszyło z Vissingen kilka okrętów z pomocą, wśród
nich „Coertzen1', „Vissingen 3“, jedna łódź torpedo
wa i czółno ratunkowe. Jak się zdaje wynika, zdo
łano wszystkich bez wyjątku uratować, fechilling
jest zdania, że „Turbantia" nie została storpedowana,
z najechała na minę. Opowiada także, że wych miny nastąpił z tyłu, tak, że odrazu zniszczone
zostało całe urządzenie sterowe. Pomimo groźnego
niebezpieczeństwa, wśród pasażerów i załogi pano
wał wzorowy porządek przy opuszczaniu parowca w
łodziach11
Część pasażerów i załogi wsiadła w łodzie na
tychmiast po eksplozyi, druga część, z kapitanem na
czele, opuściła statek dopiero w ostatniej chwili. W
trzy godziny po katastrofie „Turbantia" poszła na
dno.
Jak donoszą z Amsterdamu, według sprawo
zdania nadeszłego do sztabu marynarki, wysadzono
na ląd.377 rozbitków z okrętu ,,Turbantia“.
— Wyjazd robotników z Warszawy. Jak donoszą
dzienniki warszawskie, wskutek półrocznej (do 5 lu
tego b. r.) działalności biura pośrednictwa pracy przy
niemieckiem prezydyum policyi, wyjechało z War
szawy za pośrednictwem tego biura 17,809 robotni
ków. " Z tej liczby do Niemiec wyjechało 10.472 robo
tników. przeważnie fachowych rzemieślników. Do ró
żnych robót w Polsce wyjechało 7,337 robotników, w
tej' liczbie 4,820 żydów.
== 2000

rubli na

sekundę.

„Riecz"

podąje,

że

Skobelew w ostatniem swem przemówieniu w Dumie,
mówiąc o wydatkach wojennych, oświadczył, że
wojna kosztowała Rosyę dotychczas 100 miliardów
rubli. To znaczy, że każda sekunda wojny kosztuje
Rosyę 2000 rubli.
= Rekwizycye w Rumunii. W Rumunii zarządzo
no od dnia 14 b. m. rekwizycyę miedzi i mosiądzu.
Równocześnie wydano rozporządzenie, że telegramy
prywatne wewnątrz kraju czy zagraniczne muszą
byś stylizowane jasno, bez jakichkolwiek liczb i tyl
ko w językach: rumuńskim, niemieckim, angielskim,
francuskim i włoskim. Wykazywałoby to, że Rumu
nia przygotowuje się do bliskiej wojny.
— Los resztek armii serbskiej. Sprawozdawca turyńskiej „Stampa" pisze z Korfu pod koniec lutego:
Piszę z miejsca, gdzie młodzież Serbii wymiera. Kie
dy wojska serbskie cofały się, wówczas 17, 16 i 15
letnich chłopców w liczbie 30,000 zebrano razem i
wysłano na granicę, bez żadnego przewodnictwa, bez
zaprowiantowama. Powiedziano im: „Idźcie na za
chód!" W ciągu miesiąca zobaczycie morze i tam
wstąpicie na okręty!". Z tej cyfry tylko połowa do
szła dó morza, inni albo zamarzli, zginęli z głodu
lub porwani zostali srożącą się epidemią. Ci, którzy
dotarł1 do morza, byli tak wycieńczeni, że dalszych
6,000 z nich padło, zanim zjawiły się okręty. Wielu
umarło podczas przejazdu, a wielu umiera teraz na
Kortu .w namiotach w Vigo, wśród pełnych zapachu
krzewów różanych Z początku dla wielu tych mło
dych żołnierzy był tylko jeden lekarz, nie było ani
JV S ? ™ a’ a_,ni , P ie śn ia rz y , ani mleka. Okręt
„baripManceso d Assisi" masami wywozi ich zwłoki
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na pełne morze, na to morze, do którego Serbowie
chcieli dojść we śnie szczęścia i sławy swej oj
czyzny".

Różne wiadomości.
X Nowa tania herbata. Dzisiaj, gdy świat cały
stara się przy pomocy danych środków wyżywić się
możliwie najtańszym kosztem - żaden środek nie
jest zbyt zły do zaspokojenia głodu i wypełnienia żo
łądka, z drugiej jednak strony, często około bardzo
wartościowych odżywczo rzeczy przechodzimy obo
jętnie. Do tych ostatnich należy herbata, przyrzą
dzana z łupek orzechów włoskich, smaczniejsza i zdro
wsza niż sobie wyobrazić można.
Sposób przygotowania jest następujący.- Zupeł
nie suche lupki dojrzałych orzechów włoskich po od
daleniu ziarna należy gotować przez kilka minut, a
mianowicie tak długo, dopóki woda nie przybierze ko
loru żółtawego. Na dwie filiżanki herbaty wystarczą
trzy łupinki orzecha, napój zaś można ulepszyć przez
dodanie rumu, mleka lub cytryny.
X Chłopi w cylindrach. Dzienniki niemieckie do
noszą o następującym wypadku, który rozegrał się
w jednym z pomniejszych miast niemieckich. Zarząd
wspomnianego miasta wydał zarządzenie, ogranicza
jące prawo wprowadzania masła w obręb miasta z
okolicznych gmin wiejskich. Po pewnym atoli czasie
zauważono,.że wszyscy włościanie, wybierając się do
miasta, zaczęli się ubierać w wielkie cylindry, jakich
używano co najmniej przed półwiekiem.
Liczba cylindrów zwiększała się z każdym
dniem. Dociekania nad przyczyną tej nagłej zmia
ny, jakiej uległa moda wiejska, nie przyniosły żad
nego rozwiązania. Dziwiono się tylko temu, ale pó
źniej i tego zaniechano i powoli zaczęto się’przyzwyczajać do chłopów w cylindrach.
Znalazł się jednak ciekawy, który nie dał za
wygraną. Był to stróż bezpieczeństwa publicznego,
który, spotkawszy pewnego dnia chłopa w cylindrze,
pozdrowił go serdecznie, jak najlepszego znajomego
uchylając nizko kapelusza. Chłop atoli, nie podniósł
szy nawet ręki do kapelusza, minął go i poszedł da
lej ku miastu. Ale ramię sprawiedliwości jest dłu
gie i silne. W chwilę później olbrzymi cylinder
znalazł się nagle na ziemi, a w nim, ku ogólnej we
sołości przechodniów, znaleziono kilka funtów wybor
nego, świeżego masła. Tajemnica nagłego pojawie
nia się cylindrów została wyjaśniona.
X Robactwo najgroźniejszym wrogiem żołnierza! W pa
ździerniku 1915 r. w biurze prezydenta kraj, sądu
karnego we Lwowie zgłosił się p. IPran, Mossoczy, .
prezentując swój nowy wynalazek do tępienia roba
ctwa, a zwłaszcza wszy, z prośbą, aby prezydyum
pozwoliło mu doraźnie przeprowadzić próby na wię
źniach. Wynalazek ma być do pewnego stopnia ta
jemniczym amuletem, złożonym z dwóch płatków su
kna, do którego, wtarto jakiś promieniotwórczy metal.
Płatki owe zawiesza się na szyi, na kształt szkaplerza.
Próby wypadły nadzwyczaj pomyślnie, co z eałą stanowczością stwierdził lekarz więzienny dr. Heffer. Mianowicie u osobników, opatrzonych torebka
mi, robactwo najpierw przestaje kąsać w przeciągu
24—30 godzin i mimo egzystencyi staje się nieszko
dliwe; po trzech dniach zaczyna pomału ginąć, naj
pierw w najbliższem otoczeniu torebki, potem na
odleglejszych częściach ciała. Nie pojawiają się już
więcej, nawet u takich, którzy nadal zostaną bez
zmiany bielizny, pościeli i ubrania, o ile jednak zba
wiennych torebek nie odkładają.
Wynalazca uzyskał od zarządu więzienia urzę
dowe poświadczenie przeprowadzonych tam badań
zaopatrzone równocześnie w podpisy sześciu świad-
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ków. Poza tem dr. Helfer wystawił wynalazcy świa
dectwo lekarskie ze stwierdzeniem pomyślnego re
zultatu odbytej próby z dokładnym opisem, oraz za
znaczeniem, iż nie wywołuje ona żadnych, dla ogól
nego stanu zdrowia, szkodliwych następstw.
Wynalazek p. Mossoczego, niezrównany pod
względem prostoty i wygodny w użyciu, niekosztowny, dostępny dla każdego, mógłby znaleźć szerokie
zastosowanie w pośród żołnierzy w polu.
W tym celu wyniki próby, wraz ze świadect
wami, odesłane już zostały do ministerstwa wojny
do Wiednia, do lwowskiej komendy Legionów i do
sanitarnych władz wojskowych.
X Komarowe sadto.Profesor dr. Lindner proponuje
wyzyskanie wielkich mas komarów i podobnego ro
dzaju owadów dla wyrobu tłuszczy. Hodowla _owa
dów na wielką skalę w celu wyrobu tłuszczy nie bę
dzie—pisze pomysłowy ten profesor—zbyt trudną.
Trzeba będzie przeprowadzić ją tak, iżby w specjal
nych miejscach paszono jedynie poczwarki, w in
nych zaś trzebaby przj spiesząc, przez trzymanie wy
hodowanych owadów w przegródkach z gazy, nie
sienie jaj. Następnie należałoby zużyć większą część
poczwarek i owadów, prócz koniecznych do podtrzy
mania hodowli i wziąć pod prasę celem wytłoczenia,
tłuszczu —Tenże profesor dokonał skutecznych prób
pozyskania tłuszczu z owadów za pomocą szybko
rozrastającego się i tłuszcz wytwarzającego grzybka.
Gazeta, która podaje tę wiadomość, nic nie pi
sze o tem, czy owe sadło ma być użyte jako sma
rowidło, czy też jako środek spożywczy. Nic też
nie wiemy,' jak tó sadło z komarów smakuje.

Humor wojenny.
—o—

Przezorny świadek.
O b r o ń c a (do świadka):
— Jak daleko był świadek oddalony od
miejsca wypadku?
Świadek: — Sześć metrów i siedm i pół
cala.
Sędzia: — A skąd świadek tak dokładnie
spamiętał sobie oddalenie?
Świadek:—Pomyślałem sobie, jeszcze jaki
głupiec gotów cię o to zapytać. Wyciągnąłem
więc calówkę i odmierzyłem.

Miłosne pantofle.
Podoficer 4 pułku strzelców niemieckocesarskich M. w obszernym liście z placu boju
do żony zamieścił następującą wesołą historyjkę,
którą w całości podajemy:
„Moim towarzyszem broni jest podoficer
Pfahlke, któremu w ostatnich miesiącach nade
słała żona parę ręcznie wykończonych pantofli.
Oryginalnym w nich był napis haftowany czer
wono na zielonym tle: „Aus Liebe" („z miłości")
Na lewym pantoflu znajdowało się „Aus", na
prawym wymowne słowo „Liebe“" Pfahlke no
sił te wspaniałe pantofle tak często, jak tylko
okoliczności na to pozwalały, uradowany z nich
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i dumny, a wierny swej ukochanej Minnie,
w najściślejszem tego słowa znaczeniu.
I wszystko byłoby dobrze, gdyby nie głupi
przypadek. Pewnego razu przyszedł do. mego
kolegi anonimowy list z ojczyzny* z doniesie
niem, ze jego Minna wcale nie jest jemu tak
wierna w domu, jak on jej w polu.
Wieczorem,, gdy zeszliśmy się przed uda
niem na spoczynek, przeczytał mi wielce zafra
sowany Pfahle otrzymany przed kilku godzi
nami list, pytając o radę, co ma czynić. Odpar
łem coś wymijająco, później zaś zmieniliśmy
zupełnie rozmowę. Około północy, gdy udawa
liśmy się na spoczynek, dostrzegłem, że Pf.thlke
wdziewa pantofle.
— Cóż to — zapytałem — w dalszym
ciągu nosić będziesz te pantofle? Zaczekaj przy
najmniej aż do wyjaśnienia sprawy!
— Dlaczego nie — odparł Pfahlke zimno
— będę nośil teraz lewj pantofel na prawej
nodze, a prawy na lewej. Wtedy będzie kwestya zupełnie jasno postawiona!I miał racyę zupełną, bo w takim wypad
ku słowa haftowane na pantoflach miały zu
pełnie inne znaczenie: „Liebe aus" („Z miłoś
cią koniec!").

Odpowiedzi Administracyi.
Na. liczne zapytania odpowiadamy tą dro
gą, iz Kalendarz Polski dla ludu otrzymują
bezpłatnie tylko ci prenumeratorzy, którzy
wnoszą przedpłatę półroczną lub całoroczuą w
czasie od 15 marca do i kwietnia. Kto już
przedtem opłacił „Gazetę Ludową" np. do 11pca, teł) może otrzymać kalendarz bezpłatnie,
nadsyłając prenumeratę na 2 półrocze.
Należy się spieszyć, bo i kwietnia za pa
sem a warto naprawdę taki wielki i piękny
kaledarz otrzymać za darmo!
Kto pocztą nadsyła prenumeratę, aby otrzymac kalendarz, może wysłać przekaz najpózniei dnia l kwietnia. Później kalendarza
me będziemy już dawali bezpłatnie!

Z
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Do P- T. Prenumeratorów
i przyjaciół Gazety Ludowej4'
„Gazetę Ludową

można zamawiać i pre

num erow ać przez następujące poczty na tere

me Królestwa .Polski
Bełchatów
Biłgoraj
Busk (Król. Boisk.)

Bzin
Chełm
Chm ielnik

Dą browa
Dęblin (Iw angród)

Działoszyce
Działoszyn
Granica
Gorzkowice
Hrubieszów
Janów (Król. Boisk.)

Ostrowiec
Bajęczno
Pilica
Pińczów
Piotrków
Pradło
Proszowice
Puławy
Radom
Rudniki
Sandomierz
Skalbmierz
Skala (Król. Pol.)
Sławków
Słomniki
Stopnica
Strzemieszczyce
Staszów
Sulejów
Szczekociny
Szczerców
Szydłowiec
Tomaszów
♦ Wierzbnik
Włoszczowa
Wodzisław
Wolborz
Wolbrom
Zamość
Zawichost
Żarki

Jędrzejów
Kazimierz Wielki
Kielce
Klimontów
Kłomnice
Końskie
Koprzywnica
Kowel
Kozienice
Kraśnik
Krasnystaw'
Lubartów
Miechów
Nowa Brzeźnica
Nowo Radomsk
Olkusz
Opatów
Opoczno
Pieniądze należy wysyłać przekazem poczto
wym. Adres: Gazeta Ludowa, Lublin, Szpi
talna 2.
Pamiętajcie wszyscy o „Gazecie Ludowej"!
Szan. prenumeratorów prowincyonalnych
upraszamy o wyraźne wypisywanie adresu z do
kładnym podaniem

poczty, gminy, wsi, nazwiska i

imienia, gdyż nieczytelne pismo ma często przy
kre następstwa. Na przekazie oprócz adresu,
nazwiska, kwoty można napisać krótko „pre
numerata".

o t r z y m a K a le n d a rz P o ls k i d la Ludu
każdy,
kto do 1. kwietnia zapłaci prenumeratę „Gazety
Ludowej" półroczną w kwocie 2 kor. (1 rb.) lub
całoroczną w kwocie 4 kor. (2 rb.) WPROST W
ADMINISTRACYI, Lublin, ul. Szpitalna, 2. Prenumeratę można wpłacać osobiście, lub prze
słać pocztą, a zależnie od tego Kalendarz wręczamy zaraz na miejscu, albo też przesyła
my go natychmiast pocztą.
*
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Uczcie się języków!
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Dotychczas wydawano Samouczki, które zniechęcały
i nie doprowadzały do celu uczącego się, jeżeli nie
miał odpowiedniego wykształcenia.
Braki dotychczasowe usuwa W ZUPEŁNOŚCI

Samouczek języka niemieekiego

u ło ż y ł

prof. B. Kotula.

7 Al F T Y ’ Ułożony na podstawie długoletnich doświadczeń pedagogicznych i według najnowl I I . szej metody. Zastosowany do każdego stopnia wykształcenia. Bogactwo słów, form
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gramatycznych zajmujących ustępów stylistycznych.

Cena tylko 4 K. 80 gr., porto zwykłe 30 gr., polecone 60 gr,
NAKŁADEM POLSKIEJ KSIĘGARNI „STELLA1, CIESZYN, ŚLĄSK Austryacki.
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Do nabycia we wszystkich księgarniach.
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CZYTAJCIE!
W Składnicy Dep. Wojsk N. K. N. w Lu
blinie są do nabycia, oprócz „Gazety Lu
dowej11, także inne pisma legionowe, a mia
nowicie: codziennie świeży

„DZIENNIK NARODOWY" cena 10 gr.
i co tygodnia nowe

„WIADOMOŚCI POLSKIE11 cena 12 gr.
Polecamy te organy czytelnikom lubelskim.Ka
żdy Polak powinien czytywać regularnie. .Dzien
nik Narodowy" i „Wiadomości Polskie."
PRZYJMUJEMY także PRENUMERATĘ NA 0BYDWA PISMA. „Dzień. Nar." kosztuje mie
sięcznie 3 K. 50 gr., „Wiadomości Polskie"
kwartalnie 1 K. 50 g.

\ ___________________________ /

ELEGANCKI ZEGAREK RĘCZNY, wykonanie piękne,
chód dokładny, gwarancya trzechletnia, oprawa sta
lowa lub niklowa, skóra opaski piękna, dla pań w
małym formacie, dla panów jak obrazek. Wysyłka
tylko za poprzedniem przysłaniem należności. Po
syła się także w pole, pieniądze trzeba przysłać
naprzód.

Adres:

Skład zegarów Jak. Kónig, Wiedeń
111)132, Lowengasse 37a.

K S IĄ Ż K I.
o

Każdy z czytelników „Gazety Ludowej11 powi
nien, zapoznać się z poniższemi wydawnictwami,
omawiającemi w bardzo przystępny sposób
sprawę polską w obecnych czasach wielkiej
wojny.
Kasper Wojnar: Wojna światowa, a sprawa polska. 70 gr.
J. Krzesławski: Wskrzeszenie Polski przez Rosyę. 50 „
F: Przysiecki: Rządy rosyjskie w Galicyi
Wschodniej.
‘
1 K. — „
Ks. Biskup Bandurski: Polska a Rosya w pieśni. 1 K- — ,,
Wielki rok. 6 sierpnia 1914 —1915.
10 „
Dzień 16 sierpnia 1914 roku.
10 „
Sprawa ludu polskiego.
20 ..
Co ma robić chłop polski czasu tej wojny.
10 „
Co każdy Polak o obecnej wojnie wiedzieć ma
i czynić powinien
io „
Prawda o wolnej Polsce ludowej
10 „
Kalendarz Polski dla ludu.
1 K. — „
Boje Legionów: Szarża pod Rokitną.
10 „
■
„
Legiony na Podhalu.
10 „
„
„
Bitwa pod Łowczówkiem.
10
Do swego Boga, broszura o Chełmszczyźnie
10 „
Moskale nie wrócą!
12 „
Co dała Polakom konstytucya rosyjska
lo „
O powstaniu Kościuszkowskiem.
10 „
Królestwo Polskie Kongresowe, Powstanie
Listopadowe.
20
Do nabycia: W Składnicach Departamentu Wojskowe
go N. k . N. w Piotrkowie, Radomiu, Kielcach, Dą
browie i w Administracyi „Gazety Ludowej11 w Lu
blinie, ul. Szpitalna 2.

W mieście i po wsiach!
Potrzebni zaraz CHŁOPCY DO SPRZEDAŻY
PISM codziennych i tygodniowych PO WSIACH
' I W MIEŚCIE.
Wiadomości udziela się w sklepie Składnicy
Dep. Wojsk. N. K. N., w Lublinie, Szpitalna 2.

Wydawca i Redaktor odp. Władysław Korwin Drożeński.

Druk. J. Pietrzykowskiego w Lublinie

