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Z walk i prac Legionów.

Przeprawa oddziału ułanów Leg. Pol. przez rzekę Nagy-flg w Karpatach.

Czemu się z nami liezą?
W tej wojnie, która ogarnęła cały świat,
kiedy o wszystkiem rozstrzyga siła i sprawność,
a narzędziami tej siły i sprawności są rząd wła
sny i własne wojsko, my obu narzędzi tych jes
teśmy pozbawieni. Obcy o nas się biją, obcy
u nas się rządzą, nie pytając nas o zdanie, okazując wobec nas nieraz niesłychanie bez
myślną i niepolityczną butę żołnierza nieznanej

wartości i polityka w bardzo kiepskim gatunku.
I gdy tak naród nasz jest skrępowany, a
wszelka siła jest w obcym ręku, to wielu u nas
powiedziało sobie: ,.Jesteśmy tacy słabi, że głos
nasz i czyn nic nie znaczy. Postarajmy się tyl
ko jakoś przetrwać spokojnie i cicho ten czas,
a już będzie dobrze."
Polityka taka godna jest zająca, którego
cała mądrość w tern, by przykucnąć pod mie
dzą i ukryć się przed wzrokiem myśliwego.
Mietyiko jednak nasza duma narodowa i nasze
dążenia polityczne sprzeciwiają się z głębi ta-
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kiemu oszacowaniu naszej sity, takiemu gło
szeniu naszej bezradności. Ci, którym dano jest
ogarnąć położenie polityczne, ci, którzy w poli
tyce nie kierują się żadnem uczuciem, lecz tyl
ko trzeźwą oceną sił, kierujący politycy Niemiec,
Rosyi —a w dalszym ciągu Francyi i Mnglii —
w parlamentach tych państw podnoszą- naszą
sprawę, czynią nam obietnice, starają się nas
sobie zjednać, prześcignąć się w zyskaniu na
szej życzliwości. Ci kierujący mężowie stanu ja
koś inaczej oceniają siłę skrępowanego narodu
polskiego niż ci z pośród nas, którzy są głosi
cielami własnej niemocy. Jakże to sobie wytlómaczyć? Odpowiedź na to pytanie jest bar
dzo prosta.
Jesteśmy narodem potężnym pod wzglę
dem liczby i pod względem obszaru, który za
mieszkujemy. Już w tern samem tkwi siła, któ
rą na razie można przydusić, skrępować prze
mocą, ale zniszczyć je j— nie sposób.
Jesteś
my narodem o dawnej, bogatej kulturze,
mamy za sobą wiekowe tradycye państwowe, a
w krwi naszej płynie miłość Ojczyzny, dążenie
do własnego
państwa. Mimo wszyst
kie błędy polityczne, niedołęstwo, niezgodę, je
steśmy narodem potężnym swą ilością, potęż
nym swymi dążeniami—i obcy dobrze zdają so
bie z tego sprawę.
Zniszczyć, usunąć nas ze świata—jest rzeczą
niemożliwą. Każde skrępowanie nas wymaga
siły ze strony krępującego, a więc osłabia go
na zewnątrz, wymaga ciągłej baczności, potę
guje jego niepewność.

8.

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.
Właściciel Utiużan starał się,jak najwięk
szą liczbę wygnańców wysyłać do robót poi
nych do wsi pobliskiej. Umieszczono w ten
sposób już około dwuch tysięcy ludzi. Dwory
okoliczne potrzebowały bardzo robotnika, gdyż
wsie sąsiednie, chociaż nie spalone i nie znisz
czone, wyludnione były niemal zupełnie. Lud
ność ich wywędrowała Bóg wie dokąd, jedni
ze strachu przed wojną i Niemcami, drudzy z
obawy przed cholerą, która szerzyła się w kil
ku miejscowościach. Więc wszyscy ci, którzy
się czuli zdolnymi do pracy, dostali teraz płat
ne zajęcie. Najbardziej cenionem między wy
gnańcami było to, że ci, co chodzili na robotę,
dostawali dwa razy dziennie gorącą strawę, co
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W czasach
pokojowych dopiero wyłania się cała trudność,
całe niebezpieczeństwo rządzenia narodem wbrew
jego woli. Jeden z najwybitniejszych obecnych
polityków węgierskich, człowiek mądry i szla
chetny, hrabia Juliusz flndrassy, podnosił nie
jednokrotnie, że niebezpieczną jest rzeczą rzą
dzić jakimś narodem wbrew niemu, że jeśli mo
carstwa środkowe dbają o swe interesy, to muszą
spełnić państwowe dążenia Polaków, bo jedy
nie przez stworzenie z Królestwa i Galicyi pań
stwa zdolnego do życia, zabezpieczonego dosta
tecznie od wschodu a pozostającego w związku
z państwami środkowemi — pozyska się w Po
lakach pewnych i trwałych sprzymierzeńców.
Wewnętrzne tarcia, namysł, „czy się przy
padkiem nie daje za dużo", i znów trudne do
odgadnięcia obawy i lękliwości opaźn-iają wy
raźne postawienie sprawy w chwili, kiedy wo
bec równowagi sił i zbliżającego się końca sil
na i ochocza pomoc może przechylić szalę. Zwy
cięża w polityce ten, kto w czas zdaje sobie
sprawę z położenia, kto wie czego chce i potra
fi dążyć do celu. Człowiek patrzący w dal,
śmiały i energiczny, zawsze przegoni tego, kto
nie wie dobrze, do czego zmierzać,- jak do tego
dążyć, i ciągle się na drugiego ogląda.
Ustawicznie o tern pamiętać musimy, że
od tego czy wszyscy Polacy jednozgodnie za
świadczą, że chcą
państwa polskiego,
zależy nasza siła, nasze znaczenie i spełnienie
się naszych żądań. Każdy człowiek i każda
warstwa, która uchyla się od dania wyrazu po
wszechnemu dążeniu narodowemu, jest szkod-

w obecnej nędzy i wobec braku środków spo
żywczych było nieocenionem dobrodziejstwem.
A w obozie działo się coraz gorzej. Niezwykle
wczesna i słotna jesień, brak obuwia i ciepłej
odzieży, zarekwirowanej przez wojsko, stały się
powodem, że różne choroby szerzyły się nad
zwyczaj szybko pomiędzy wygnańcami. Zwłasz
cza pomiędzy młodszemi dziećmi, które od cza
su rekwizycyi krów, pozbawione świeżego mleka,
do którego były przyzwyczajone, zapadło jed 
no po drugiem na krwawą dezynteryę. Pomocy
nie było żadnej, bo chociaż wiele kobiet miało
ze sobą ęioła i inne domowe środki lekarskie,
ale stosowanie ich nie miało żadnej racyi,
gdyż nędzne warunki otoczenia niweczyły
skuteczność środków leczniczych. Coraz zim
niejsze noce, słota zwiększająca się z dniem
każdym sprawiły, że śmierć zaczęła coraz gęś
ciej kosić jasne główki tych kwiatków wyro
słych na polskiej ziemi.
W obozie rozlegał się teraz wciąż jęk i
płacz
0 kobiety matki! wy tylko jesteście zdol
ne pojąć i odczuć cały ogrom boleści tych
nieszczęśliwych matek, które patrzyły codzien
nie na ginące tak marnie najukochańsze, bo
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liwą i nikczemną i naród takiego zachowania
się nigdy jej nie zapomni.
Chciejmy być wolnymi! — oto hasło każ
dego Polaka i całej Polski dziś, w te) nie często
powtarzającej się chwili, kiedy kształtują s’ę na
sze losy i kiedy my możemy i musimy wpły
wać na ich ukształtowanie się. Miejsce jest i
będzie w Polsce dla wolnych bojowników Spra
wy Polskiej; niema go i nie będzie dla niewol
ników i zaprzańców.
M. B.

Stary buk
W Radecznicy.
Jest stary buk w Radecznicy w tern miej
sc.u—wiecie—gdzie ścieżyna prosto na dół do
cudownego bieży źródełka. W ciepłe majowe
południe, kiedy w słonko zapatrzone drzewa w
cichości stanęły, iegłem sobie na płaszczu żoł
nierskim pod onym bukiem rozmyślając o woj
nie i o tern, czyli też z serca ludu polskiego
wytryśnie podobny źródłu onemu czysty stru
mień miłości Ojczyzny, a zaś i o tern czy i kie
dy miłość ta czynem i ciałem się stanie.
Tak rozmyślającego sen mnie słodki naszedł. Widząc to buk stary, pochylił z lekka
gałęzie i szemrać zaczął:
najmłodsze dzieciny swoje; patrzyły, nic im
pornódz nie mogąc, bo nawet tego nie mogły
im dać, co u nas najnędzniejszy żebrak dostaje, to jest trumienki i pogrzebu chrześci
jańskiego w święconpj ziemi. Z początku oj
cowie chcieli dobić do najbliższej parafii, by
jakąś pomoc duchowną wyjednać dla swej
gromady,
ale okazało się, że najbliższy
kościółek katolicki znajduje się w odległości
nie mniejszej jak 35 wiorst. Teraz, po zabra
niu koni, nie można było myśleć o sprowadze
niu księdza w razie nagłej potrzeby z tak
znacznej odległości. Więc założyli sobie wy
gnańcy cmentarz na ślicznej polanie leśnej, tej
samej, gdzie przed przyjściem do Utiużan le
żał ich obóz. Pierwsi zostali tam pochowani
uduszeni w ścisku w czasie popłochu. Teraz
codziennie przybywały tu świeże, przeważnie
małe, mogiłki. Najstarszy z pomiędzy wygnań
ców, siwowłosy Stanisław Deresz, farbą przy
rządzaną z tłuszczu i węgli wypisywał na
krzyżach imiona, nazwiska i wiek zmarłych.
Miejsce to teraz stało się jakby kościołem dla
całej gromady wygnańców.
Już z Utiużan przychodzili tu w dnie
świąteczne, by modlić się na mogiłach uko

„Coś ty za jeden., swój? czy wróg?.. Mo
że ty z tych, co palą chaty po nizinach?. Przy
szedłeś rabować zbóju, hę?“
Pochylił jeszcze niżej gałęzie groźnie i
zdziwił się: „Polski orzeł na rogatej czapce...
Nie może być! Pamiętam... Stary jestem, bardzo
stary. Nie takie chudziaki byli ci, co podobne
białe orły nosili i nie w szarym mundurze... w
świecącej zbroi ze skrzydłami u ramion. Pano
wie to byli niby buki i dęby leśne, jałowiec
marny ty przy nich. Jeno straszną broń ma
cie wy dzisiejsi żołnierze. Ten huk straszny
jak piorunu bożego od którego matka ziemia
jęczy. Ten łoskot roztrzaskanych gałęzi, strasz
ne rany zdartej kory. Najstarszych nas nie
szanujecie11.
Boleśnie pokiwał starzec zieloną brodą,
skrzypnął suchą gałęzią i znów szumieć za
czął:
„Nie tak za dawnych czasów bywało.
Ojce moi i dziady, stare buki, których próchno
wiatr rozniósł i woda, olbrzymy, z których już
ani śladu nie masz, opowiadały nam malutkim,
że był czas, kiedy ludzie żyli, jako my drzewa i
zioła polne. Karmiła ich matka ziemia jako i
nas karmi sokami swymi. Czuli oni wielki lęk
przed burzą i piorunem, tak samo jak i my, i
jako my wyciągali ku .'-łońcu ramiona swoje.
W dzień zaś najdłuższego światła wielkimi gro
madami zewsząd ściągali, palili ognie, wianki
kwietne wili i tu, na radecznickiej górze, przed
gontyną, białego konia kamienną siekierą na
ofiarę zabijali. Kochalim ich i oni nas miłochanych swoich. A liczba tych mogił przez
czas, jaki w tej okolicy przebywali, to jest
przez 10 tygodni, wzrosła do potężuej cyfry G5.
•
*
*
Marcin Borek od dnia, w którym mu na
wet bez pytania zabrano jego wypieszczone,
wygłaskane kasztanki, czuł się niezmiernie
zgnębionym. Dręczyła go tu nietylko znaczna
strata pieniężna, ale to wydarcie mu kocha
nych koni, które sam wychował, które lubił i
słusznie uważał za najlepszych przyjaciół i po
mocników rolnika—a które, był tego pewnym,
wzięto na takie męczarnie, jakie znosiły tam
te nieszczęśliwe stworzenia widziane przy a r
matach rosyjskich; to wszystko razem wzięte
wydawało mu się największem nieszczęściem
jakie spotkać go mogło. A przecież był to do
piero początek strasznych nieszczęść, które nie
bawem całym okrutnym ciężarem przygnieść
miały Borka i całą jego rodzinę.
Dotychczas wszystkie dzieci Marcina by
ły zdrowe pomimo że już wiele mogiłek dzie
cięcych znaczyło się na polanie leśnej.
d. c. n.
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wali, jako żeśmy z jednej ziemi wyrośli, jednej
matki i jednego stonka dzieci".
„Aż przyszedł dzień kiedy z czerwoności
zachodu nadjechała gromada zbrojnych, a przed
nimi
jechał starzec w złocistej szacie,
wysoko podnosząc drzewce, na którym widnia
ła postać Ukrzyżowanego. Jechali w powadze
wielkiej i dech zamarł w ziołach marnych i w
krzewach dzieciuchach i w dziadach moich ol
brzymach. Lud zebrany z płaczem padł na
ziemię, przed mocą nieznaną a największą...
Własnemi rękoma rozebrali gontynę, ułożyli stos
wielki i podpalili. Gorzał on aż do świtu. F\
kiedy słońce nowe z mgły się poranku pod
niosło, starce, mężczyźni, kobiety i dzieci, u stóp
naszej góry, u źródła, gdzie przeczysta tryska
woda, przyjmowali znak krzyża i ślubowali na
dusze swoje, że już w ziemi pilskiej nie bę
dzie czci słońca ni pioruna, ino Tego, co słońce
piorun i matkę ziemię z nicości powołał, wszyst
ko w swojej dzierży mocy, nad wszystkimi
króluje. I tak się stało..."
„Opustoszało nasze wzgórze. Miejsce czci
dawnych bogów przezwano „Łysą górą“. Jeno
czasami dzieciuchy wiejskie zabiegały z bydlęty w nasze strony, albo znów zdaleka dolaty
wał słodki głos dzwonów... Tak trwało długie.,
długie wieki".
*
*
*
„Aż czasy się dokonały. Był właśnie maj,
zielony, woniejący jak dzisiaj. Ledwom przed
świtem pąki świeże z obfitej rosy strzepywać
zaczął, prostując młode gałęzie, kiedym świa
tłość wielką ujrzał wokół siebie, a w środku
światłości postać w habicie o anielskiej twarzy.
Na ścieżynie w zachwycie przerażenia klęczał
Szymon tkacz z nad wody. Szedł święty z gó
ry ku wodzie, a najstarsze buki i graby pochy
lały się przed nim głęboko, zielonemi brodami
zamiatając murawę. Kiedy obok mnie prze
chodził, wziął dwie młode, mocne gałęzie i zwią
zał je w taki węzeł, jaki sam na habicie nosi,
aby świadczyły dziejom,' i zazdrościły mf godno
ści starsze buki"...
„Potem zasie pięciu zakonników budować
zaczęło z wielką gromadą ludu ten oto biały
kościół i mury klasztorne. Ciągnęły hen z po
za szczebrzeszyńskich borów, od nadwiślańskich
łąk, z czarnej ziemi rubieszowskiej i z nadbużańskich stron i z pod sławnego grodu lubel
skiego kompanie pobożne mnogiego ludu. Kie
dy w czerwcowe południe, w dzień Świętego,
co się tu w jasności objawił, tysiące krasnych
dziewcząt i opalonych dzieciaków na zielonej
pokładło się murawie—rzekłbyś wszystkie kwia
ty naszej ziemi z pól, łąk i lasów powstały, aby
hołd oddawać Stwórcy i cześć świętym jego
sługom. Nazwali zaś wtedy wzgórze radecznickie „Jasną górą".—Radowały się serca nasze,
bośmy do ludu polskiego przywykli i ich ra
dość była naszą radością..."
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Zadumał się starowina, wstrząsnął i znów
zaczął rozgawor:
»Był zasie między onymi pięciu zakonni
kami mały i szczuplutki brat Bazyli. Znała go
w naszych stronach każda krzewina, bo przez
pięćdziesiąt kilka lat całe okolice aż po Bug
o jez ża . A przez te pół wieku smutniało ja
koś na swiecie, jakby słońce coraz gęstszą mgłą
zachodzące cień na wszystkich ludzi rzucało. Za
brakło tych rycerzy skrzydlatych, tych ortów
P° s 1C ’ c° tu z Węgier, z wiedeńskiej wypra
wy .d° Lubllna wracający, cuda o wielkiej victorii (zwycięstwie) króla Jana Sobieskiego bra
tu Bazylemu opowiadali.
Zgłupieli Polacy i osłabli, jak gdy nam
drzewom pod korą podłe robactwo się gnieździ.
W jeden wieczór przed zachodem, pamiętam,
prowadził, braciszkowie młodzi chorego brata
Bazylego tą oto ścieżyną. Słońce już zachodzić
miało za lasy i była chwila ciszy. Bazyli przy
stanął i rzekł: Oto już zachodzi lampa mojego
żywota , smutku a boleści pełny jestem, bo
oto widzę jako na kraj ten idą ciężkie dnie ka
ry i po u y.
ycie całe wyciągałem tę rękę po
jałmużnę i widzę, jako twardnieją serca i za
mykają się mieszki. Przyjdzie czas kiedy matka
nasza Ojczyzna o ofiarę prosić będzie, aby zie
mię naszą wojskiem od najazdu, pożogi, ra
bunku , niewól, ochronić, i odwrócą się od niej
syny wyrodne , nie na obronę świątyni kato
lickich , majestatu, ale na pijaństwa i rozpustę
S L SiWOJ-e p° ° Żą- flle ja tei
™ jej wy
ciągniętej me cofnę nawet wtedy, qdy mnie w
podziemiach ukochanej świątyni złożycie... Po
tem zasie uk ąkł bogobojny zakonnik, modlić
się począł i łzami zalewać a podniósłszy ręce
do góry wołał: „W,dzę radecznickie wzgórze w
mocy nieprzyjaciół wiary katolickiej i narodu
polskiego. Opuści je święty Antoni. Z trwo
gą na me i przekleństwem spozierać będziecie,
bracia moil... Osłabłego zaniesiono do k a 
sztom. Nie widziałem go więcej; jeno drugie
go wieczora dzwony biły długo i żałośnie."
Chwilę rozpamiętywał buk rozłożysty stare
dzieje i znów szumieć zaczął zielonymi listkami:
„Przyszło, oj, przyszło smutków wiele na tę
ziemię, w którą głęboko korzeniami wrosłem,
ale chyba trudno spotkać smutku większego
jako tej Marysi, co tu przychodziła z klasztoru
duże łzy ronić na mą korę mchem porosłą. Tak
cichutko skarżyła się, jako ojca między lody i
śniegi wieczne porwano a matula pomarli jako
krewni niedobrzy ją dziecko katolickie Igumenii sprzedali. Matula przysiądz kazała i Mary
sia przysięgła wierność świętej wierze katolic
kiej, dziś zaś do cerkwi chodzi i rosyjski pacierz
mówi. Wszyscy jej tu dogadzają, a ona nic do
koła nie widzi, ino matulę swoją, jak biała z
podsiniałymi oczami, zimna leży i groźnie na
nią czoło marszczy. Gdzie się'obróci, idzie za

M 23

GAZETA

8.

LUDOWA.

Z walk i prac Legionów.

Saperzy legionowi naprawiają, most.
nią to przekleństwo matczyne, i za co, Boże
Najwyższy, za co...
„Stary jestem, bardzo stary, ale podobnej
skargi słuchać nie mogłem. Myślałern, że chy
ba przyjdzie pniem się spróchniałym o ziemię
powalić, aby męki jej a starość moją ukrócić, i
tak mnie już pierwsza burza ze szczętem poła
mie...
*
J:
„M co teraz będzie, żołnierzu? Może ty po
wiesz? Kiedy ziemia dygotała od huku i łomo
tało rozrywane grotami waszemi powietrze, uciekii stąd popi, uciekły monaszki, dziecięta za
brały. Co teraz będzie?"
Chciałem bukowi odpowiedzieć, ale przez
sen nijako głosu wydobyć nie mogłem. Niby
mówię, a nic nie słychać. Wreszcie obudziłem
się i zerwałem na nogi. W słońcu błyszczała
zielenią dolina Poru. „Stary buku" zawołałem
„widzisz te pola dookoła. Za dni niewiele peł
ne one będą ludu z poza szczebrzeszyńskich
lasów, od nadwiślańskich łąk, z czarnej ziemi
rubieszowskiej, z nadbużańskich stron i z pod
sławnego lubelskiego grodu. Zaroi się znów
od kraśnych chust, pieśń pobożna, pieśń wesoła,
pieśń zwycięstwa uderzy aż pod niebo. Na wie
życach kościoła zatkniemy katolicki krzyż, świę
ty ftntoni wróci, błogosławieństwo nieba jak ro
sa spłynie na tą ziemię. Dni kilka jeszcze, stary
buku."
Buk wyprostował się, jakby mu z pięćdzie
siąt lat z pleców spadło, i radośnie, głośno za
szumiał, wkoło zakołysały się, zaszumiały młod

sze buki i szedł ten poszum i rozgwar radosny
hen ku lasom, dalej, coraz dalej niosąc wszę
dzie wieść radosną: „Radecznica odzyskana".
Aniele Pluta.

Legiony na Wołyniu.
Pewien legionista tak opisuje
w jednej gazecie prowadzona
obecnie przez Legiony walki,
pozycyjną.

Droga prowadzi przez szumiące bory, po
ręby leśne, małe polanki, pośród których za
sieki kolczastego drutu sterczą obok rowów
strzeleckich. Zasieki silne, groźne. Miejscami
poręby leśne na dziesiątki metrów ciągną się
jak ścierniska, sprawiając cmentarny widokGdzieniegdzie na pozostałem drzewie przybita
drewniana tabliczka z napisem, zabraniającym
dalszego wyrębu. Jak pociskom zabronić nisz
czenia lasu? Ot, taki młody las na przestrzeni
kilkuset metrów pociskami doszczętnie znie
siony.
Dojście do linii łatwe, bezpieczne. Nowo
czesna technika zabijając w ulepszony sposób
zarazem i zabezpiecza. Druty bronią dostępu
nieprzyjacielowi, szczerzą groźne kolce, jak
zęby. Głębokie rowy oplecione gałęzią, „si
chergranaty" czyli ziemianki zabezpieczone
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przed granatami chronią od pocisków wszela
kich. Sufit takiej ziemianki trzy do pięciu me
trów gruby, piaskiem przysypany, przegradza
ny pniakami drzew. Zatem bezpiecznie, chyba
wypadek. Ale wypadek od czasu do czasu —
wszędzie się przecież trafi.
Urzędowy komunikat z walki pozycyjnej
zwyczajnie brzmi: „Nic nowego!" Nie oznacza
to jednak zupełnego zaniku walki, oznacza
tylko, że życie tam trwa „po zwykłemuK.
0 kilkadziesiąt kroków linia rosyjska. Le
gioniści namawiają Moskali do wystawienia
głowy z okopu. Ci nie chcą, bo wiedzą czem to
pachnie—przeto sprzeczka, kłótnia, wreszcie ja 
kiś kawał białością świecącego przedmiotu
rzucony został z rosyjskiego okopu Schylają
pośpiesznie głowy, pocisk pada na okop. To
kawał cukru rzucony na wabika, aby ktoś wy
chylił się po niego i naraził na celność strza
łów. Ale legioniści tyczką drewnianą przycią
gają cukier, co wprowadza Moskali we wściek
łość, gdy napróżno stracili kawał cukru, któ
rego i tak nie mają pod dostatkiem. Przeto
biją salwami, aby ulżyć złości.
W jednym miejscu rów strzelecki prze
biega przez wzgórze, z którego doskonale wi
dzieć można nieprzyjaciela. Miejsce to czujnie
strzeżone przez Moskali, i za lada pojawieniem
się głowy żołnierskiej placówki rosyjskie sal
wami prażą. Podoficer z kilkoma żołnierzami
świeżo przybyłymi na wzgórzu tym pokazuje
placówkę nieprzyjacielską, podając odległość
strzału. Placówka rosyjska dostrzegła ich, je
den z żołnierzy rosyjskich podnosi pięść do
góry—grożąc—tymczasem nasi dali salwę rów
nocześnie z nieprzyjacielską.
Gdy artylerya rosyjska zacznie „macać“
rowy, ucieka się do ziemianek wyczekiwać końca
burzy z piorunami. Pociski tańcują po dachu.
Nagłe wstrząśnienie, przeraźliwy huk. Wcale
przyjemna pozycya. Ma się wrażenie, że trzę
sienie ziemi i lada chwila sufit runie—pogrze
bie żywych. Zdarza się czasem, że „cielak“
czyli pocisk wielkiego kalibru załamie dach
zlekka—uszkodzi—ale straty nie sprowadza.
Placówki w niektórych miejscach bardzo
blisko siebie, no i czasem figle wzajem sobie
urządzają. By napróżno nie tracić amunicyi, a
nieprzyjaciela ustawicznie nękać—wystrzelone
„gilzy“ nakłada się na patyczek i wyrzuca w
górę na nieprzyjaciela.
Jest to zabawa napozór niewinna — w
gruncie rzeczy idzie o wywabienie nieprzyja
ciela z kryjówki, by mieć dobry cel strzału.
Dzień wiosenny, słoneczny. Część żołnie
rzy kompanii porucznika S. tuż obok linii
gra w pliszkę. Ożywienie, gwar, zabawa w naj
lepsze. Nagle z linii nieprzyjacielskiej salwy.
Pliszka w bok—za karabin i dalej natrzeć uszów huszewołom, za przerwanie zabawy. 0kazało się, że Moskale wyleźli na drzewa, skąd
dojrzeli grających w pliszkę, i dali kilka salw.
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Jednakże po chwili spędzeni naszymi strzała
mi umykają, a legioniści powracają do zabawy.
Zdarzają się śmiałki, którzy podkradają
się pod placówki nieprzyjacielskie, i jeśli się
nie uda ich zabrać, to przynajmniej strzałami
spędzają ze stanowiska.
Pozornie cisza trwa na linii. Ale za lada
okazyą rechoczą karabiny maszynowe, zwyczaj
nie; ogień armatni wzajemnie się krzyżuje,
szczególniej w pochmurną noc, gdy placówki
korzystać chcą z ciemności i podkraść się do
nieprzyjaciela. Wówczas bez przerwy prawie
strzelanina, rakiety świetlne jak komety ogni
ste w górze krążą, pociski armatnie niby me
teory z wyciem ponad głowami pędzą. Śmierć
czyha na każdym kroku—ale też każdy krok
jest strzeżony i chroniony.
Gazety, książki, listy, rosmowy, zastępu
ją wszystko to. czem dawniej żołnierz żył,
pragnienia przeto streszczają się w dostaniu
urlopu lub zmiany terenu. Bo po tylu miesią
cach tułaczki żołnierskiej — we krwi powstał
pierwiastek koczowniczy.

WEZWANIE.
Podnieś qłowę, wznieś swe oczy —
Nie rozpaczaj, Bracie mój!
Bo cię rozpacz w przepaść stoczy
1 nie zdążysz iść na bój!
Patrz, ja k drogi czas ten leci!
Bóg połączył polski lud.
Więc zbratane jego dzieci
Niech do boju idą wprzód'
Niech rodzina tu nie płacze.
Że syn idzie życie nieść —
Polskie życie jest tułaczem,
Więc on walczy o swą cześć!
Boże drogi, Królu świata,
My Polacy prosim Cię,
Daj zwyciężyć szyzmę kata,
Który niszczy domy Iwe!

W. Kr. Polak z Chełma.

JSh

23

GAZETA LUDOWA

Czem dla nas byli Moskale.
— o—
Do braci włościan, kolegów po pługu.
M.v, kochani bracia chłopi, co mamy my
śleć o moskalu?
Wiemy, że ten moch był największym
wrogiem naszym, że zakładał nam pętlę na
naszą szyję, a choć nie dusii nas wprawdzie
odrazu na śmierć, ale oddychać nam swobod
nie nie pozwalał, z górą wiek cały prześlado
wał nasz naród, nie pozwalał mu rozwijać się,
nawet lepsze myśli nasze trzebił, okropnie tę
piąc wszelki postęp ku dobrobytowi ludowemu.
Wyrządzał nam nieobliczalne krzywdy, ale
największą to tę, że nas trzymał w wielkiej
ciemnocie, że nie pozwalał nam się uczyć. Moskah nietylko naszą pracą się sycili, obławia
li się krwawicą naszą, lecz co najgorsze, depra
wowali nas, wszczepiali jad w naszą duszę, po
prostu buntowali ludzi przeciw własnej Ojczyźni, pragnęli w nas ducha zabić.
Jeżeli chcecie przekonać się, czytelnicy,
czy tak było, popytajcie się tych unitów, co oni
ucierpieli do ostatnich czasów, to wam powie
dzą. Wszak wielu z nich po dziś dzień ma
na plecach blizny po nahajkach kozackich. Oni
mężni byli, wytrwali męki i doczekali się ra 
dosnej chwili, dzisiaj błagają Pana Boga aby
odwrócił od nich głód, powietrze, wojnę i Mo
skali, aby ich oczy więcej go nie oglądały. A
i nas czekał sroższy ucisk, bo chytra Moskwa
po kroku stopniowo posuwała się na zachód
z obrożą i kajdanami na nasze szyje i ręce.
Gdy ważą się dzisiaj losy naszej skołata
nej i udręczonej Ojczyzny, stańmy jaK jeden
mąż w jej obronie, zachęcajmy i wysyłajmy
naszych synów i braci do szeregów Legiono
wych. Wszyscy napewno liczyliby się z na
mi, gdybyśmy rozumieli wszyscy swoją spra
wę Odrodzenia Ojczyzny i przyłożyli swej pra
cy ku temu. Przestańmy obawiać się tego
wschodniego tatula, bo on już do nas nie po
wróci nigdy, bo naszej ziemicy nie jest godzien,
dosyć tu bowiem nabroił, świątyń pańskich
nabezcześcił, kapłanów więził, najlepszych sy
nów naszej matki polskiej ziemi wypędził w
Sybir lub powywieszał, naurągał się z naszej praojcowskiej wiary. W dodatku jeszcze jego
żołdacy w tej wojnie plwali nam w oczy, że
swą świętą krew prawosławną przelewają za
nas, jak gdybyśmy my ich prosili o to by
przyszli tu na rabowanie naszej pracy? Palili
nasze wioski i miasta, ,a żal duszę ściska i
dreszcze po całem ciele przechodzą na wspom
nienie ich zachowywania się u nas gdy ustę
powali przed wojskami austro-węgierskiemi.
M o s k a l jest najzawziętszym wro
giem kościoła katolickiego i widzialnej jego
głowy na ziemi, papieża.

Dla przykładu przytoczę słowa mowy,
którą wypowiedział w II dumie zawzięty wróg
Polaków katolików, osławiony polakożerca, archirej chełmski Eulogiusz, niby w imieniu ludu
uciskanego przez Polaków w Chełmszczyźnie, że
„cztoby nie. rimskije kandały**, to dawnoby
Polacy przyjęli wiarę prawosławną i uznaliby
cara za jej głowę.
Wtedy to odpowiedział mu nasz poseł
z ziemi podlaskiej, p. Błyskosz, że on jest właś
nie przedstawicielem ludu, ale nigdy nie Eulogjusz, który był posłem z ramienia rządu
carskiego, a lud go nie wybierał, bo on był
prześladowcą tego męczeńskiego ludu i zacię
tym wrogiem katolików; wszak wiadomo każ
demu, że oni obaj z Traczem ze Szczebrzeszy
na byli to chuligani w sutannach popskich i
z krzyżami na piersiach, ale na co te krzyże
nosili? Chjba na to, żeby ten naród, który się
trzymał wiary ojców, krzyżować i męczyć
okrutnie. Z pomiędzy tysięcy jawnych przy
kładów prześladowania i nędzy wiary katolic
kiej przytoczę niektóre. A mianowicie jak
to moskal nie pozwalał postawić krzyża przy
drodze na swej własnej ziemi, bał się tego jak
djabeł święconej wody. A przecież do wojny
japońskiej z lubelskiego nie pozwalali brać
krzyża z kościoła kompanji udającej się na
pielgrzymkę do Częstochowy. Musieli po pro
stu ludzie wykradać krzyż, chować go w fur
mankę, aż dopiero za Wisłą wyjmowało się go
na wierzch, takie to bowiem były czasy i gdy
by nie wojna japońska, to napewno bylibyśmy
wszyscy dobrze poznali czułe serce wschod
niego taty.
Lecz inaczej się stało. Japończycy nau
czyli go lepszego rozumu, leez nie na długo.
Kiedy w roku 1915 armja rosyjska była w
Karpatach, to moskale zaczęli nas traktować
bardziej przez nogę niż kiedyindziej.
Na
przykład wydobyli dawniej pogrzebiony pro
jekt samorządu miejskiego w Królestwie Pol
skim, ale jak go przenicowali, to według tej us
tawy musieliby radni miasta po rosyjsku pro
wadzić narady we własnych sprawach, a prze
cież połowa lub więcdj tych członków wcale
nie rozumieją mowy rosyjskiej. I cóżby to
był za pożytek z podobnych narad? Jednem
słowem, nietylko rząd ale i naród ich złowro
go odnosił się do nas Polaków; taki poseł Kapustin wygadał się, że nahajka moskiewska
nic złego w Polsce nie robi, nawet potrzebną
jest.
Nie możemy więc ufać i narodowi rosyj
skiemu, a rządowi nigdy w niczem wierzyć
niepodobna. Wiemy o tem. że rząd tern nigdy
przyrzeczenia nie dotrzymał. Car, gdy wydał
jaki manifest, lo wszyscy jego czynownicy
każdy po swojemu go tłómaczył, aż w końcu
cały ten ukaz nie miał żadnej wartości.
Moskal przytem darł bez litości co się
dało, bez łapówki nic nie załatwił, a jak wia
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domo, tylko cni lepsze posady zajmowali
w urzędach, więc ten, kto nie dał chabara,
nie miał załatwionego interesu, choćby był
najporządniejszym człowiekiem, bo z nim stupajka nie chciał nawet gadać. Widzieliśmy
co robili ci dziesiętnicy, którzy dozorowali
przy budowie kolei, dróg, mostów i okopów,
jak oni okradali skarb państwowy i krzywdzili
'ludzi jednych, drugim zaś płacili sumy pienię
dzy niezarobionych, jednem słowem wszędzie
było pełno szajchrajstwa, złodziejstwa i t. p.;
gdy było zwrócić uwagę owemu czynów nikowi,
to ci wprost odpowiedział „no kazna chwatit ,
car bogaty. Taki nie chce wiedzieć, że okradać
skarb to się okrada cały naród; u Moskali to
jest wrodzone „dieri, bieryj“.
.
Widocznem to jest, że oni sami sobie
źle życzą i źle dla siebie czynią, jakżeby nam
mogli dobrze robić, kiedy dla siebie nie umieją
a dla nas nie chcą? Daleko do tego, żeby się
zrównali z kulturalnymi narodami.
Moskale wogóle są marni gospodarze. Go
kilka lat tam panowały głody wskutek lichej
uprawy ziemi. Patrzą tylko, czem ich n a w a
obdarzy, a gdy ta im poskąpi, to wierzą w swą
„kaznę“, że ich wesprze, i tak bywało, ze rząd
tych próżniaków karmił całe lata i zwalniał
ich od płacenia tych małych podatków, bo
trza nam wiedzieć o tern, że w Rosyi podatki
są bardzo małe, tam płacą <|ia w stosunku
do nas, a są olbrzymie obszary, z których nikt
nic nie płaci, a czy nam był kiedy jaki poży
tek z tych rządów?
Były u nas różne klęski, gradobicia,
wylewy rzek, na których obsypanie wałem
ochronnym rząd nie dał ani grosza.
Rząd
moskiewski niewiele o nas się troszczył, aby
tylko podatki zdzierał, które wpływały do
skarbu bezpowrotnie, bo rząd wracał su
my polskiej krwawicy tylko na gnębienie
nas samych, na utrzymanie wielkiej liczby
szpiegów, na panoszenie się zgrai popow i ich
monaszek, misyonarzy, nawracających nas jako
niewiernych na prawosławie.
Porównajmy
budżet, który w Królestwie istniał od wielu
lat, to zobaczymy,jak mało rząd płacił ducho
wieństwu naszemu katolickiemu, a ile wyda
wał na swych popów. Czyż to sprawiedliwie?
Przy tem bardzo często popi posiadali po 100
morgów ziemi, a nasi proboszczowie tylko po
6 morgów. Jednem słowem, ten despotyczny
rząd moskiewski wszechstronnie obdzierał nasz
naród ze wszystkiego, co się dało; co gorsze,
zatruwał nasze uczucia narodowe, krzewił wa
śnie i niezgody pomiędzy dworem a wsią na
tle służebności serwitutowej. Rząd rosyjski
wcale nie dbał i nie troszczył się, ba, nawet
nie życzył sobie tego, żeby włościanie Polacy
byli zamożni, boć z tem i oświata byłaby się
lepiej krzewiła pomiędzy ludem, a tego właśuie moskale najbardziej się bali, wiedząc o tem
dobrze, że stado bydła pasie mały pastuszek
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z biczykiem, bo te zwierzęta nie wiedzą o swej
sile i temu małemu dziecku są ślepo posłusz
ne. Powiadam szczerze, że nasza brać wło
ściańska najbardziej była upośledzona za cza
sów panowania nad nami despotycznej Rosyi.
Piotr Leszczyna.

SRocznica powstania 4-go
pułftu piecfioiy £eg. SPol.
W tych dniach rok upływa od chwili po
wstania 4 pułku Leg. Pol. Rok wojenny—to
duży szmal czasu, dostateczny by z świeżej
jednostki bojowej stworzyć wypróbowanego,
żelaznego, wsławionego szeroko żołnierza, fun
dament pod przyszłe Wojsko Polskie.
Taki los ciężki a świetny stał się udzia
łem 4 pułku, w którym służy wielu synów
włościańskich. Krwawa kampanja w Króle
stwie (m. i. bitwa pod Jastkowem) i Wołyniu
uczyniła z niego zastęp zwarty, ,w którym każ
dy żołnierz dumny jest z przynależności do
wsławionego pułku. Prawdziwy oddział mło
dych wiarusów polskich.
Rocznicę swą pułk czwarty obchodzi
na pozycyi.w obliczu wroga. Cała świadoma
i czynna część Polski łączy się z nim w tej
chwili myślą i życzeniami, które napływają z
całej Polski. Przedstawiciele wszystkich puł
ków legjonowych zjeżdżają się do 4 pułku na
tę chwilę. Pojechał na front do czwartaków
ks. biskup Bandurski, uwielbiany przez wszy
stkich Polaków wzór kapłana-patryoty. Zjawią
się tam również przedstawiciele Nacz. Kom.
Naród. Uroczystość wypadnie z pewnością pod ■
niośle. Następną obyśmy już obchodzili w
wolnej Polsce, bronionej przez armię polską—
powtórzymy slow a życzenia, które wystosował do
4 pułku znakomity pisarz polski,Stefan Żeromski.
Redakcja „Gazety Ludowej1* wysłała do
4 pułku następujące pismo:
Do 4 Pułku piechoty Leg. Pol.
na ręce p. pułk. Roj i.
Dzień, w którym obchodzić będziecie rocz
nicę powstania Waszego Pułku i w którym
odbierać będziecie z całej polskiej ziemi pły
nące życzenia, będzie takim pokrzepiającym i
uświadamiającym momentem, kiedy społeczeń
stwo z szczególną siłą zwraca swą myśl i uczucie ku zawiązkowi
Armi, której
część stanowicie, i upatruje w nim urzeczywi
stniającą się ustawicznie dążność do wolnego
stanowienia o sobie, do pracy i walki o Polski
sprawę jedynie.
Dumni i szczęśliwi czuć się musicie, iż
wśród milionów, które z woli własnej czy
musu za swoją lub cudzą sprawę krew leją,
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Ma pobojowisku po bitwie. Koń nad zwłokami swego pana.
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Wy w duchu Waszym i czynie jesteście wol
nymi bojownikami Polski jedynie, wykuwacie
kształt Państwowości Polskiej w jednej z jej
funkcyi—w Armii—i dowód niesiecie światu
o polskiem pragnieniu Wolności i Niepodleg
łości, o zdolności do walki i poświęceń za
Nią. W tein realnem budowaniu Państwo
wości
i torowaniu Jej drogi naród wi
dzi Waszą nieprzemijającą, bezsporną zasługę
i urzeczywistnienie swoich najgłębszych dążeń.
Redakcja „Gazety Ludowej1*, opierając się
na serdecznej trosce o sprawę Polski u rzesz
ludu polskiego, na ich samodzielności i zdro
wej sile i zdolności do pracy, na ich uczuciu
głębokiem dla Polskiego Żołnierza — zasyła
Wam w dzień Waszej rocznicy życzenia, by
to budowanie Polski, którego Wy jesteście ro
botnikami, tak bezsporne, jednolite i owocne
jak u Was, ogarnęło i powiązało wszystkie
dziedziny narodowej pracy i walki, osiągnęło
swój cel jedyny:
państwo Polskie—
i trwało w niem dalej na zewnątrz i ua we
wnątrz—na Jego utrwalenie, wzmożenie i roz
wój,
Iłedakcya „Gazety Ludow ej11.

Pracuj młodzieży po^ka!
Do czego powinniśmy dążyć, my, mło
dzież polska? Otóż powinniśmy się starać
zrozumieć potrzeby Polski, abyśmy i my mog
li dopomódz w czem tej naszej kochanej
Ojczyźnie.
Ci, którzy mogą, to idą i powinni iść na
pole walki i walczyć, odpędzać wroga, bronić
Ojczyzny. A my dziewczyny i kobiety nie
pójdziemy na plac boju odpędzać wroga, to
powinnyśmy pracować w naszych wioskach,
zakładać różne stowarzyszenia pomocnipze,
starać się dopomódz tym, którzy walczą za
nasz kraj, to jest legionistom polskim. Więc
czemu to tak dużo jest młodzieży, która obo
jętnie patrzy na sprawy społeczno-narodowe i wprost nie chce nawet słyszeć o nich?
A również i niektórzy starsi żle sobie po
stępują, bo gdyby starsi rozumieli sprawy spo
łeczne toby i młodzież inne zrozumienie miała;
bo są tacy, którzy się skarżą na rodziców, że
im nie pozwalają nawet mówić o Polsce, więc
choć oni chcieliby pracować, to nie mogą,
gdyż muszą rodziców słuchać i po ich woli’
postępować.
Więc przez to chociaż znajdzie się w gmi
nie parę osób, którzy są prawi patryoci i
chcieliby się zająć polskimi sprawami i praco
wać, aby wesprzeć tę naszą Polskę, aby ona
mogła jaknajprędzej otrząsnąć niewolę ze
siebie, to przecie trudno jednej lub dwom oso
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bom pracować za setki leniwych i gnuśnych.
Oj! drodzy bracia i siostry, rzućmy precz
stary a zły przesąd a bierzmy się za pracę ku
odrodzeniu i pracujmy, gdyż to jest wszystko
dla nas.
Dużo jest takich rodziców, którzy nie po
zwalają swoim dzieciom dać składki na jakąś
ofiarę na Polskę. Nie pozwolą swojej córce
zapisać się do jakiegoś stowarzyszenia, nie po
zwalają aby ta córka poszła na zebranie, na
którem mówią o pożytecznych rzeczach’ bo
mówią, że to jest rozpusta, nie pozwalają im
dać ofiary bo mówią, że to wyłudzenie grosza.
A gdy ich syn wydaje pieniądze na karty, na
papierosy, córka na różne świecidełka niepo
trzebne, to oni im tego nie zganią. A dla
czego to tak? Dlatego, bo są sobkami i ogól
nego dobra nie rozumieją.
Jednak my młodzi wzbudźmy w sobie
siłę ducha i swoją mocą idźmy naprzód!
Uszlachetniajmy nasze charaktery, nasze życie
nasze zabawy 1 Uczmy się, zdobywajmy "wie
dzę, aby nasz umysł idąc wyżej bogacił w cnoty
naszego ducha i nasze serca, aby w nas rosło
odrodzenie Polski dźwigającej się z upadkuJako przykład życia i ruchu duchowego
mogę postawić naszą wioskę. Choć nic wiel
kiego nie zrobiliśmy ale przecież ruszamy sie.
Najważniejsze to, że się uczymy za pomocą
pism, a przez całą zimę miałyśmy wieczorowe
łekcye 4 godziny co wieczór; przytem zorga
nizowany teatr amatorski rozwija się, ponie
waż, nie licząc tego, co'*odgryw'aiiśmy dawniej
i przed wojną, odegraliśmy w Nowy Rok Ja 
sełka i trzy inne sztuczki, a teraz 7 i 8 maja
znów odegraliśmy trzy sztuki .Jaśkowe za
mysły . Werbeł domowy" i „Cudowny doktwn'
piosenki, i deklamujemy" mnós
two deklamacyi. Słowem życie umysłowe u
nas dobrze stoi, jedność w młodzieży jest a
to wszystko zawdzięczamy jednej naszej kole
żance, której tu nazwiska nie wymieniam
boby niezadowolona była z tego. Jest nas tu
w k ł S Z . i J W SZkOle SoSpodSrezej
,
Wźmy więc, młodzieży polska, naprzód
Sas wotaT k‘ CMS kU lem" 1
Młoda wieśniaczka
M. Wójcicka z Zosinka
w Lubelskim.

CZYTAICIE
WIADOMOŚCI POLSKIE
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Z rosyjskiego frontu.

Oficerzy austryaccy przesłuchują jeńców rosyjskich.

Około pokoju.
Od czasu ostatniej wielkiej mowy kanc
lerza niemieckiego w parlamencie, a jeszcze
bardziej od chwili zażegnania zatargu amerykańsko-niemieckiego pisze się tyle w gazetach
o pokoju jak nigdy od początku wojny. Warto więc zastanowić się nad tym objawem. Nici
wszystkie leżą w ręku kierujących mężów sta
nu, ale i oni nie mogą ' postępować według
własnego widzimisię, lecz liczyć się muszą z
położeniem, z usposobieniem narodów. Dlatego
też muszą wpływać bezustannie na opinię pub
liczną, i stąd pochodzi, że obok tajnych na
rad i układów, o których oni sami tylko wie
dzą, tyle wygłasza się mów, tyle się pisze w
tym celu aby oddziaływać na społeczeństwo i
przygotowywać je do mających nastąpić wy
padków. Mv mówić możemy o położeniu tylko
na podstawie tego, co ujawniło się w mowach
i artykułach ministrów i ich gazet; nici istot
nej, która te wystąpienia łączy w całość, nie
raz dokładnie pochwycić nie możemy, zmuszeni
więc jesteśmy ograniczyć się do przypuszczeń.
Kanclerz niemiecki w swoich mowach
pierwszy zaznaczył, że Niemcy gotowe są do
zawarcia pokoju,"i określił swoje warunki po
kojowe (pisaliśmy o tern w swoim czasie w
Gazecie). Spotkał się wówczas z szorstką od
mową ze strony wrogów Niemiec.
Z chwilą jednak zażegnania zatargu z
Ameryką gotowość do zastanawiania się nad
pokojem wybitniej występować poczęła u
wszystkich wojujących państw. Kanclerz niem.
w nocie do Stanów Zjedn. podkreślił wyraźnie
gotowość Niemiec do rozpoozęcia układów po
kojowych na podstawie obecnego położenia
wojennego w Europie, gdzie Niemcy zys
kały przewagę.
Spełniając zaś żądania

Ameryki kanclerz niemiecki postąpił bar
dzo rozumnie. Zniweczył nadzieję koalicyi, że
Niemcy ściągną sobie na kark jeszcze jednego
wroga, i równocześnie zmusił tern Stany do
częściowego przynajmniej zwrócenia się prze
ciw Anglii w sprawie złagodzenia angielskiej
wojny głodowej. Najpotężniejsze państwo neut
ra ln e — Stany — zyskało w ten sposób wolne
ręce by stać się pośrednikiem między wulczącemi stronami.
I tak się rzeczywiście stało.
Jednym z
najważniejszych wypadków politycznych ostat
nich czasów jest mowa prezydenta Stanów Wil
sona, w której oświadczył, że obie walczące stro
ny powinny pogodzić sięztem , że jednadrugiej
nie zniszczy, i że on na tej podstawie gotów jest
ofiarować swoje usługi dla umożliwienia roko
wań pokojowych. Wypadek ten dlatego je st
taki ważny, że zwierzchnik potężnego państwa
nie rzuca słów na darmo, lecz zapowiada coś
tylko wtedy, jeżeli są widoki urzeczywistnie
nia się tych zapowiedzi.
W związku z tern przedstawiciele koalicyi
poczęli przemawiać znacznie łagodniej. Nie
wspominali już o zniszczeniu Niemiec, lecz
żądali tylko równouprawnienia wszystkich
państw i przywrócenia Belgji do życia. Mowę
w tym sensie'wygłosił angielski minister spraw
zagranicznych Grey, dotąd najbardziej nieprze
jednany wróg Niemiec.
Postęp w torowaniu drogi pokojowi wy
dawał się duży. Sam fakt, że zwierzchnicy
państw wojujących za pośrednictwem gazet
i mów w parlamentach niejako rozmawiali ze
sobą o pokoju i jego warunkach po raz pier
wszy od rozpoczęcia wojny—jest niezwykle
ważnym. Przytem nikt nie mówił już o znisz
czeniu przeciwnika. Przeszkody, stojące w
drodze pokojowi, malały w oczach. Różnica
zachodzić mogła tylko w poszczególnych wa
runkach.
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Jak już powiedzieliśmy, trudno zdać so
bie sprawę dokładnie z wypadków, jeżeli nie
zna się ukrytych sprężyn. Ogół nie zna tych
skrytych przyczyn, które skłaniają danego mi
nistra do wygłoszenia naraz pokojowej mowy.
Zadowolnić się możemy tylko przypuszczenia
mi na podstawie tego, co dzieje się na wierzchu.
Otóż stwierdzić można, że ton pokojowy
w ostatnich dniach ustąpił miejsca tonowi
bardziej wojowniczemu. Zwłaszcza we Francyi dało się to zauważyć w mowach prezy
denta republiki i prezydenta ministrów fran
cuskiego.
Stosunkowo pomyślny przebieg
walk pod Verdun dla Francuzów dodał im za
ufania we własne siły. W ślad za Francuzami
i Anglicy poczęli przemawiać ostrzej. A i
w Niemczech poczęto wyrażać wątpliwości,
czy Stany, jak na przyszłego pośrednika, nie
zanadto blisko stoją koalicyi i czy pokój, któ
ryby za ich sprawą doszedł do skutku, wy
szedłby Niemcom na dobre.
Jakże to wszystko powiązać w całość na
podstawie dostępnych nam wiadomości? Stwier
dzić można, że usposobienie pokojowe znacznie
się wzmogło, ale że istnieją jeszcze przeszkody
w niezgodności co do poszczególnych warun
ków pokojowych, które
opaźniają akcyę
pokojową.
Przewidywania na gruncie ogólnej poli
tyki bywają śliskie i zawodne. Związek mię
dzy wydarzeniami może być inny, nie ten,
którego my się w nich dopatrujemy. Mimo
wszystko więc wojna może trwać dalej, ale
na podstawie tego, co się mówi i pisze obec
nie, jej koniec niedaleki nie byłby zbyt wielką
niespodzianką.

w o jris rjk ..
Najważniejsze wypadki rozgrywają się
na froncie włoskim—Okolice Verdun są usta
wicznie widownią zaciętych ze zmiennem
szczęściem prowadzonych walk.
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Wojna z Moskalami.
Nie było tu ważniejszych wypadków.
Drobniejsze utarczki rozegrały się koło Rygi
i na Wołyniu, między innymi pod Kostiuchnówką.

Front zachodni.
Pod Verdun to Francuzi to znów Niemcy
przechodzą do ofenzywy. Fort Douaumont
(Duomon) przechodził z rąk do rąk. Według
sprawozdań niemieckich znajduje się obecme
w ręku Niemców. Francuzi zdołali zdobyć
kamieniołom koło Haudromont (HodromotD,
lecz Niemcy odebrali im tę pozycyę. Najwięk
szym sukcesem Niemców w tym'tygodniu jest
zdobycie wsi Cuinieres (Kymier)'koło Mozy.
Około 2500 Francuzów dostało się w tym cza
sie do niewoli. Niemcy zdobyli również kilka
dział.
Walki rozgrywały się też na innych
punktach frontu zachodniego. Do żywszych
starć przyszło w odcinku północnym, obsa
dzonym przez Anglików.

Wojna włosko-austryacka.
Austryacy ustawicznie posuwają się na
przód. Gdy zważymy jakie trudności sprawia
posuwanie się naprzód w górach, to postępy
które czynią Austryacy, musi my uważać ża
znaczne. Ofenzywa austryacka zmierza ku
wielkiej nizinie lombardzkiej, leżącej w pół
nocnych Włoszech, i ku morzu. Najbliższym
celem tej ofenzywy są obwarowane większe
miejscowości,
Asiago i Arsziero. Austryacy
zdobyli cały szereg pozycyi i szczytów gór'■
CamP° Long ° ,' Casaratti
i Monte Verena. W ostatnim czasie Anstryacy zbliżyli się do Asiago. Miejscowość Borgo w
południowym Tyrolu dostała się w ich ręce
Od początku ofenzywy wzięli austryacy do nie
woli 24,400 Włochów, W tem 524 oficerów i
zdobyli 251 dział, lOl karabinów maszynowych
i 16 miotaczy min. Oprócz tego kolo M-ata
dostało się do niewoli 2500 Włochów
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Niepokój we Włoszech rośnie. Dowodem
tego jest, że komendant armii włoskiej w poludn. Tyrolu, gen. Brusati, jzostał odwołany.—
Najważniejsze wypadki rozgrywają się obecnie
na froncie włoskim. Posuwanie się Austryaków
w głąb Włoch grozi Włochom jeżeli nie klęs
ka, to dotkliwem upokorzeniem i osłabieniem
wiary w zwycięstwo. Włosi liczyli na łatwe
zwycięstwo i nie chcieli przyjąć ofiarowanych
im przez Austryę znacznych obszarów. Król
włoski Wiktor Emanuel wręczył po ogłoszeniu
wojny odjeżdżającemu na front wodzowi armii
włoskiej gen. Cadornie szablę, którą ten miał
nosić przy wkroczeniu do Wiednia.
Nie spełniły się te oczekiwania dotąd.
Włosi ponieśli niezwykle ciężkie straty,
a wojna ze zdobywczej przemieniła się w ob
ronną i nieprzyjaciel zwolna ale ciągle posuwa
za granicę włoską

Wiadomości bieżące.
=
Staraniem wtadz austryackich została cerkiew
prawosławna na placu Litewskim Lublina przemie
niona na kościół katolicki, którego używać będzie
wojskowość dla tutejszej załogi austryjackiej. Po
święcenie odbyło się w niedzielę 28 b. m. Dokonał
go naczelny kapelan austrv.jacki. biskup Bielik.
= Ńa czwartą pożyczkę wojenną austryjacko wę
gierską złożono przeszło 6 mil,jardów koron (t. j. prze
szło 6 tysięcy miljonów koron).
= Jak brzmiała mowa Wilsona. Wilson, prezy
dent Stanów Zjednoczonych, wygłosił w Charlette na
uroczystość 14l-ej rocznicy podpisania manifestu, ogła
szającego niepodległość Stanów, mowę przed 100 ty
siącami osób, w której oświadczył, że dla Stanów
Zjednoczonych nadszedł czas do ofiarowania usług
sprawie przywrócenia pokoju pomiędzy walezącemi
państwami europejskiemu
0 znaczeniu tej mowy piszemy na innem miej
scu. Tu podajemy najważniejsze jej ustępy.
Wilson mówił: Co widzicie po drugiej stronie
morza jest potężną przemianą, która za wolą Bożą
bój mocarstw może zmienić w równouprawnienie i
pracę wspólną. Bieg wojny został wstrzymany. Słu
py ogniste, stojące blizko siebie, nie są zdolne do
czynienia postępów przeciw sobie.
Jeżeli nie możecie zniszczyć jeden drugiego,
musicie się układać.
My tutaj w Ameryce uczyniliśmy próbę dania
przykładu, jak można pogodzić cały świat na podsta
wie wolności, pracy wspólnej i pokoju, a uczyniwszy
to wielkie doświadczenie, jest Ameryka cżemś w ro
dzaju proroczego wzoru dla ludzkości.
Cóż chcecie uczynić z waszą potęgą?
Czy zamienić .ją chcecie w gwałt, czy w pokój
i zbawienie ludzkiego społeczeństwa?
Mowę swą zakończył Wilson słowami następu
jącemu Z chęcią myślałbym o tem, ażeby duch obec
nej chwili skłonił się ku naszemu pojmowaniu rze
czy, aby tym sposobem przypomnieć miejsce z pisma
świętego. ' „Po wietrze i trzęsieniu ziemi, po ogniu,
nastaje cichy, łagodny okres pokoju".
== Piekło. Sprawozdawca wojenny dziennika
włoskiego „Corriere della Sera" tak opisuje początek
ofenzywy austryackiej w południowym Tyrolu: W po
niedziałek arty’erya austryacka przemówiła na całej
linii pomiędzy Rovereto i Borgo. Kozpoczęła się
straszliwa kanonada. Lotnicy nieprzyjacielscy uka
zali się nad naszemi pozycyami i dawali swym bateryorn znaki iskrowe,
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Nad Sette Comrouni unosiły się trzy samoloty.
Samoloty te dały baterypm austryjackim rozkaz wy
mierzenia pięciu dział na Asiago. Ludność nie była
w stanie wytrzymać tego straszliwego ognia i rzuciła
się do ucieczki. Działa auśtryjackie rzucały z pola
śniegowego z okropnym hukiem pociski z odległości
10 kilometrów. Pociski te ryły w ziemi olbrzymie
otwory- Ogniem dział różnego kalibru Austryjacy
stworzyli straszliwy orkan. Działa auśtryjackie ziały
ogniem ku linii szerokiej zaledwie na 40 kilometrów
i łomotały w ten sposób we wrota Włoch Była to
trwogę wywołująca, bezlitosna robota. Na podobień
stwo gradu spadały pociski tak gęsto i tak .straszli
wie na ziemię, iż włoskie rowy strzeleckie zniknęły.
Nawet kamień z nich nie pozostał.
Tego dnia niezapomnianego wszelkiego rodzaju
działa, od małych górskich armat aż do dział naj
cięższego kalibru, siały śmierć i zniszczenie. Moździe
rze auśtryjackie pracowały z okropnym wprost wy
nikiem. Następnie w gęstych masach ruszyła pie
chota. Słychać było oficerskie słowa komendy, aż
wreszcie wszystko to stopiło się w jeden zamęt na
linii ognia. Ną polach śniegowych rozpoczęła się
okrutna welka. O rowach strzeleckich nie było mo
wy. Ogłuszeni straszliwym hałasem walczyli włoscy
strzelcy alpejscy z przeważającym wrogiem i musieii
uledz przewadze; Nadeszła noc nie przynosząc spo
koju. W białe płaszcze odziana >wróciła piechota
auslryjacka, przy nieustannym grzmocie swej artyleryi, ataki na nasze z trudem walczące oddziały
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NAJDOGODNIEJSZE ZRODŁO ZAKGPNA
C K. AUSTRYACKICH LOSÓW KLASOWYCH

Natychmiast po otrzymaniu karty pocztowej wysyłamy zamówione losy w oryginale
z urzędów} in planem gry i czekiem pocztowym.

115,000 losów

Możliwa najwyższa wygrana

57,500 wygranych.

1, 0 0 O, O O O

Koron

a

KAZOY DRUGI LOS WYGRYWA
P re m ia

C ią g n ie n ie ju ż 14
i 15 c z erw c a 1916.

Ceny losów:

W ypłata w szystkich w y g ra n y c h
bez ż a d n y c h p o trą c e ń .

700 000 Koron.

Cały
40 koron

pół
20

koron

ćwierć
10 koron

5975
9080
101149
112948

5953
60525
79218
110599

ósemka
5 koron

10927
22615
102554
] 12977

Numery losów do Wyboru:

10912
2954 1
105274
113430

60514
54563
110555
11415U

Prosimy powycinać oddzielne numery i samemu ciągnąć.
Gdyby który z wybranych numerów został już w międzyczasie sprzedany, wysyłamy inny.

I

Ażebyście się nie spóźnili,

nadeślijcie dziś jeszcze zamówienie do

Kantoru C. K, Loteryi Klasowej

LUDWIK FRIEDMAN Wiedeń I., Salzgrte} 12

V.

PRACOWNIA 0K3YĆ I KOSTIUMÓW DAMSKICH p. f.

JAN S T E F A Ń S K I

FR. K W IA T K O W S K I

W KIELCACH, ul. Czysta, 22.

W KIELCACH, ulica Mała, 1.
Przyjmuje zamówienia z powierzonych i własnych
materyałów, które stale posiada na składzie w wiel
kim wyborze.

Pfll FPA'
l ULI_un.

Służbę wszystkich kategoryi: Nauczycielki, bony palki i nieuiki, rząd
ców, pisarzy prowentowych, ekono
mów, gospodynie dworskie, kuchar
ki, pokojówki, służące oraz wszelką
drobną służbę.

Najsilniejsze źródła lecznicze, najtańsza kuracya!

C

I E

E

E

I C

E

Tysiące chorych wyleczono na cało życie z reumatyzmu, ischias, podagry i t. d. w Cieplicach-Schonau.

Udogodnienia dla członków armii.
Wolne miejsca dla austryackich, legionowych i niemieckich oficerów.
ZAPYTANIA DO DYREKCY1 ZAKŁADU.

X 23.

GAZETA LUDOWA.

15

transm isyi wszelkiego rodzaju dostarcza tanio

WYGRANE

AGENCYA HANDLOWA

| VI c. k. $ustr. £eteryi Klasowej 4

i o k o n w h ilp maszyny pa ro * e> kotły, moŁlJ>nyillvUliw tory nowe i używane, pasy do

10000

B-d JRQNiąTKOWSKKH

15000
20 000
2 5 .0 0 0

Kielce, ul. Franciszka -Józefa, dom własny.

30.000
40.000

Na pamiątkę pięknych chwil.

50.000
60 000

Archiwum jednej z centralnych instytucyi legionowych
zbiera wszelkie druki, afisze, nalepki, programy, fo
tografie i różne podobne pamiątki, związane z tego
rocznym obchodem Konstytucyi 3 Maja.
W szczególności pożądane są pamiątki

70. 000
80 . 0 0 0
1 0 0 .0 0 0

z ziemi Lubelskiej.

2 0 0 .0 0 0
500 . 0 0 0

Łaskawi ofiarodawcy zechcą zgłaszać się osobiście
lub listownie w SKŁADNICY WYDAWNICTW NKN.
w LUBLINIE, ul. Kołłątaja 2, która i ośredniczy w
zbieraniu pamiątek lubelskich.

7 0 0 -0 0 0
1 .0 0 0 .0 0 0

NO W O ŚCI
W Składnicy Wydawnictw Dep- Wojsk,
w Lublinie, ul. K ołłątaja 2,
są do nabycia nowości wydawnicze:
Stan. Dzikowski—Rok wojny w Warszawie.
1-60
Ad. Z.—Na przełomie, szkic polit.
1.—
H. Lewartowski—Święta Legionów na Polesiu.
1.20
Lud. Kulczycki—Państwa centralne, Rosya a Polska 1.60
Lud. Kulczycki-Prancya., Anglia a Polska
1.10
Dr. Jodko—Polska a państwa neutralne.
1-60
Dr. Buzek—Pogląd na wzrost ludności ziem
polskich w XIX wieku.
2.—
Edw. Milewski Kooperacya i jej zna-zenie
w Polsce.
2.—
Środkowo-Europ. Związek gosp. a Polska
5.—
Stefan Gralewski Pean wojenny,
1.50
Ed. Leszczyński—B alladyji'pieśni.
2.80
W. Ćwikowski — Pierwszy ogień.
2.50
Al. Karwan—Rewja.
'
3.50
Sew. Romin—Z notatek Legionisty.
3.—
Opowieści żołnierskie (Leg.)
. —.70
Zygmunt Kisielewski- Krwawe drogi.
2 20
Album Leg. Pol., zeszyt II.
i._
Szlakiem bojowym Legionów.
4.—
Juliusz Kaden—Mogiły.
1.50
J. Bałaban—Dzieje "Polski.
p Karol Różycki—Pamiętnik pułku jazdy
wołyńskiej 1830 r.
'
_ 60
M. Mochnacki - Noc 29 listopada 1830 r.
—*40
Jadwiga S. — Matka żyje.
—.50
Jadwiga S. — Za sztandarem.
- .50
Pieśni narodowe.
_ 20
Odznaki narodowe, pierścionki, pocztówki, listy poło
wę i t. d.
Nabywać można we wszystkich Składnicach Wyda
wnictw N. K. N., w Lublinie, Piotrkow ie. Radomiu,
K ielcach i Dąbrowie.

(według § 7 urzędowego planu gry)

1 1 5 .0 0 0 losów

I
I

5 7 .0 0 0 wygranych

Ceny losów: >|s K5.-, 'j-i K10 'ja K20.-, 1ji K40.-.
Losy do 1 ciągnienia dnia 14 i 15 czerwca
posyła z czekiem pocztow ym
C. K. KANTOR LOTERYI

I

BRACIA BEERMANN*
Wiedeń
I, Botenturm strasse, 13
Wiedi

I

—

CZYTAJCIE!
W Składnicy Dep. Wojsk N. K. N. w Lu
blinie są do nabycia, oprócz „Gazety Lu
dowej", także inne pisma legionowe, a ntia- .
nowicie: codziennie świeży
„DZIENNIK NARODOWY" cena 10 gr.
i co tygodnia nowe

„WIADOMOŚCI P O L S K IE 1 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 g r , „Wiadomości Polskie"
•
kwartalnie 1 K. 50 g.

V __________________________________ )

GAZETA ludowa .

M 2a

Z A W IA D O M IE N IE «

1

L 05y UO Z

KI35y

są już do nabycia

36 K rólew . W ęgier. L oteryi K lasow ej, której ciągnieni* odbędzie się 14. i 15 c zerw ca b. r.
prosimy więc graczy o wykupienie takowych za opłatą, ZGODNIE
Z PLANEM.

URZĘDOW E CENY LOSÓW OD 2 -e j KLASY
całego losu 8 K.

całego ]osu 16 K.

1 cały los 32 K.

całego losu -l k.

Plany gry w języku polskim każdy otrzymuje bezpłatnie.
Po każdem ciągnieniu otrzymujemy urzędowe tabelki losowań, które każdy może przejrzeć
w naszym kantorze, lub otrzymać do domu. Wszystkie wygrane wypłacamy natychmiast, jak
to dotychczas czyniliśmy, bez zbytecznych formalności.
r \ C T D 7 F 7 F N I F I Kilkakrotnie Uprzedzaliśmy, że odpowiedzialni jesteśmy z.i wszelU ó I KZ.LZ.L.1 llL ! kie nieporozumienia, wyniknąć mogące podczas gry, tylko za te
losy które zaopatrzone są w NASZ OKRĄGŁY CZERWONY STEMPEL, odbity
obok a oomimo tego ciągle nadchodzą do nas różnorodne reklamacye dotyczące różnych kantorów głównych i nie głównych, subkolektorów obywateli i nieobywateli, których ani my, ani tez Generalna •' /
\ tp ,
Dyrekcya w Budapeszcie nie znamy, przeto prosimy Sz Graczy, którzy
Dosiadają losy niezaopatrzone w wyżej wspomniany stempel, odbity obok,
z żadnemi reklamacyami do nas się nie zgłaszać, gdyż takowym me
uczynimy zadość.
GŁÓWNA AGENTURA
M

K rólew skiej W ęgierskiej L oteryi K lasow ej na K rólestw o P olskie
M O R H J M E i S - k a LUBLIN, ulica KAPUCYŃSKA JYs i (h o tel V ictoria).

—
/ AKŁAD

ARTYSTYCZNY

rzeźbiarsko kamieniarski

„POSĄG

m
I

JJ

W KIELCACH,
ul. Franciszka Józefa 24.
Wykonywa wszelkie robo
ty, w zakres rzeźbiarstwa
wchodzące jako to. ołtarze,
grobowce, pomniki, figury,
biusty, płaskorzeźby, oraz
ornamentaćye architekto
niczne z materyałów: mar
muru, granitu, piaskowca,
bronzu i t. d-

Kosy
OSEŁKI, PIERŚCIENIE do kós, przybory do klepania
wszelkiego rodzaju GUZIKI, jak zatrzaski do kołniejzv, mankietów, z masy perłowej, do spodni, ozdo
bne do bluzek, jakoteż PASTĘ DO OBUWIA dostar
cza szybko i tanio

M. Schenker-G ottesm ann, Wiedeń 11/4.
Zastępcy poszukiwani.

——

—

—

Ogłoszenie sprzedaży,

w

Urządzenie trzechgatrowego tartaka pa- |
rowego, do którego należą:
1 maszyna półstabil. o sile 110 koni.
1 kocioł o 70 m- powierzchni ogrzewa
nia, 12 atmosfer.
36 kocioł pełny gater. ,
n
IS
h
»
piła wisząca
piła pozioma
większa liczba pił kołowych
transmisye razem z składem i koła rzemieni—byłoby po odstąpienia. Tartak
został całkiem nowo urządzony, był przez
j ikrótki czas w ruchu, nie jest jeszcze
I zdemontowany, zakład gotowy każdej
chwili do dalszego użytku. Tartak leży
w Górnych Węgrzech. Doskonała sposo
bność kupna dla właścicieli tartaków
w Galicyi, Królestwie Polskiem i Bu
kowinie' Reflektanci zechcą zgłosić się li
stownie pod szyfrą „Betriebsfahig 9722“
na drugiej kopercie do firmy:

ł

H A A S E N S T E IN & V O G L E R
(Jaulus & Co) w Budapeszcie.

