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Jak cicho, czytby wokół Polska ziemia spała? 
- A ja myśleć nie mogę, bo w liści poszumie 
słyszę skargę rozpaczną i krzyk sercu drogi, 
Jakby wielka Nadzieja Narodu padała. 
Czytby się nie znaleźli w takim wielkim tłumie 
ludzie, co złotą z siebie ostatnią ofiarę, 
ludzie, co miasto całować knut wrogi 
do nóg Ojczyzny serca swoje złotą 
i czyn mieć będą za łaskę nie karę, 
co im zesłany jest za wolą Bożą 
-i myśl o walce będzie im rozkoszą ... 
Starsi Narodu! -o c~yn dzieci proszą! 

Starsi w Narodzie, czyście pomyślel i, 
czem wy będziecie w historji Narodu? 
-~riącą czeredą, której róg nie zbudził, 
żebyście sercem młodych słuchać chcieli 
i nie lękali się ni walk, ni głodno 

Przeklęty, kto się łaską swoich wrogów łudził! 
Słuchajciel pohańbione wasze pokolenia 
mówić będą, we wrogów przeklętym języku. 
Niepomni jut idei, co wieki karmiła 
nasze duchy, przepomną marzenia, . 
przepomną dawne hasła, rozpaczy okrzyku 
I ściskać będą rękę, co im ojce biła. 

Lecz choć nlech nasze oczy tego nie 
[z o b a c z ą ... 

M ł o d z il d o was t o m 6 w i ę! J e d n a t y l k o 
[d r o g a 

w y z w o l e n i a O j c z y z n y, n i e c b s e r c a n i e 
[p ł a c z ą! 

R a d u j m y s i ęl D o C z y n u w z y w a w o l a 
[B o g al 

Nadbor. 

OrIentacja bIerności. 
Do wszystkiego trzeba dojrzeć, wszystkiego 

trzeba się nauczyć. Tutaj w Królestwie, gdzi13 bat 
rosyjski i knebel nałożony na usta wszelką myśl wol
ną przez tak długie lata tłumił, doprawdy część 
społeczeństwa w tej ChWili, gdzie nareszcie myśleć 
i mówić, wolno, I'obi wrażenie dziecka. które jeszcze 
ani myśleć ani mówić nie umie. Argumenty, z któ
rymi się u przeciwników spotykamy my, rzec znicy sa
modzielnej walki za wolność narodu, są często kroć 
tak J1rzedziwnie ..• naiwne, ~a nie wiadomo w ko ńcu 
czy śmiać się, czy płakać należy, Gardzę zwole nni
kam i czynnymi moskiewskiego knuta i niewoli, ale 
przynajmniej rozumiem ich post~powani6l. Olśtl ieni 

złudnl\ potęgą caratu, zapierają się nasze; wiekowej 
kultury zachodniej, prz9czą całej naszej historii, któ
ra od ch wili, gdy miecz Chrobrego ciął W złotą bra
mę Kijowa, była do dnia dzisiejszego jednyUl nie
przerwanym p,ilłgiem walk ze wschodem, z "bratnią8 
Rusią wszelkich odcieni i politycznych ugrupowań, 
2!apominają, że w Europie, w rzeczywistej Europie 
jest miejsce tylko na jedno państwo słowiańskie i od 
wieków właśnIe o to ważą si~ losy, kto ma być tem 
państwem: Polska czy Rosja-j stają po stronie na
szego wroga, aby mu dopomóc utrzymać i nadal na
ród nasz umęczony w niedźwiedzich krwawych ła
pacb. To jest przynajmniej sprawa jasna. 

Ale są inni jeszcze. Są biedni, ubodzy na du
ohu zwoleonicy bierności za wszelką cenę, których 
udsiałem Królestwo Niebieskie zaiste nigdy chyba 
ni~ Lt;;\.4uIC' Igtotne p~y~holl)giczne PObllfłki takie; 
"biernej orjentłł.cW łatwe do odgadnięcia: straeh i 
niewola, niewola i strach! Ale do takich rzeczy lu. 
dzie niechętnie się przyznają - nawet przed samy
mi sobą. Więc do zachowania się swego doszukują 
argumentów - dZ1ecinnych, naiwnych, a~ rozbraja
jących niemal swoją rozpaczliwI} nieudolnością! Przez 
kilka dni pobytu w Łodzi nasłuchałem ich się całe 
tuzinyl O ile jednak zauważyłem. pod względem po
litycznym dają się ene do trzech sprowadzić typów. 
Jedni mÓwią: walka nie dla nas choć na naszej zie
mi się toczy i wynik jej przeto w żadnym razie nic 
nam nie puyniesie dobrego. Po cóż więc występo
wa,ć czynnie j po.większać jeszcze miarę nieszcz~ść, 
ktore los na narod nasz zrzucił? 

Z tymi ludźmi trudno dysputować. Uważają 
naród za trupa i nie widzą dlań zgoła przyszłości. 
Niechże, zostaną przy swojem cmentarne m zdaniu; 
niepotrzebujemy ich: wątpię nawet. aby wielu ~male
źli zwolenników. My tywi przejdziem mimochodem 
i pójdziem naprzód. 

Znacznie częściej natomiast spotyka się ze zda
niem, jakoby czynne i samodzielne wystąpienie Pol· 
ski w obecnej wojnie dla tego nie było potrzebne, 
bo przecie~ "jeśli mają co dać, to i tak dadzą, a 
szkoda naszej krwi"! Dziecinne zaiste, naiwne i śmieł 
szne rozumQwanie! TIeż razy trzeba jeszcze powta
rzać, źe dostać może tylko ten, kto wart jest tego, z 
kim musi się liczyćl Polska biernie i obOjętnie losu 
swego czekająca lub wyciągająca ~ebraczą ręką do 
tego, kto zwycięży, nie otrzymała by nic, jak jeno 
chyba nowe przez samo serce rozćwiartowanie, tak 
jak się martwe cielsko cwiartuje. Bo wszakśe była
by wonczas tylko pojęciem geograficznem i jako ca· 
łość jednolita dla nikogo by znacIenia nie miała. Po
cóż dawać samod2iielność narodowi, który się O nią 
nawet czynnie upomnieć nie umiał; czyżby ją w ta· 
kim razie zdołał utrzymać1 

Naród, który w chwili tak ważnej, jak wojna 
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na iigO ziemiach toczona, okazałby się biernym, 
znióslby snadź i nadal be~ buntu wszelką krzywd~, 
niesprawiedliwość i wiarołomstwo - i naod wrót w 
.fazie u~samowolnienia' nie dawałby żadnej gwvancji, 
ze przy najbliższej sposobności nie stanie się znów 
łupem mocniejszego ląliada. Taki naród naprawdQ 
tylko by n,ależało ... ćwiartować, o wol~ jego nie py .. 
tając. B,libyśmy wó"csas, wedle słów wieszcza, 
tym narodem podłym, który ginie, podczas gdy 'SZla
chetny upaść tylko mote i puwstać. 

Trzeci typ apilstołów bierności Polski jako ta
kiej najbllrdtici zdumiewającą posługuje si~ argu
mentacją. Nie wiem, czy ludzi, tak nieściśJe i nie
dołężnie rozumujących jest wielu, ale w każdym ra· 
zie być mUSZl\, kilłd,. w jednym z pillm tutejszych 
znalazłem nawet artykuł, sypełnie poważnie ich IpO-
13ób myślenia przedstawiający. Otóż mówi się tam 
- w skróceniu - Co naBt~puje: Wojna szaleje na 
ziemiach polskich i my najwi~ksze ponosimy ofiary. 
Jednakże nie szemnimy i nie skarzymy się w na
·dziei, że z tych wojen powstanie... .całośo-1 Nikt 
·nam też zarzucić nie może, iż przypatrujemy Bi~ bier
nie wypadkom, gdyż " istocie conajmniej pól mil
jona polaków, rozdlielonycb między trzy armje wo
jujące, walczy już w tej chwili. Wszyscy oni walczą 
dla tej "całości-, a że bezimiennie, to taki JUż nasz 
los. My, reszta, możemy cicho siedzieć w domu. 

Czyż potrzeba dopiero wykazywać całą potwor
ność tego niedolQłnego "roJlumowania", które było
by nad wszelki wyra. śmieune, "dyby nie mieściło 
·w sobie tak niesłychanie krwawej ironji wobec dzi. 
.siejszego położenia nasiego! Przede wszystkiem owa 
."całość·. Nowe, tchórzostwem niewolników podyk
towane wyraźenia, kto re ma .t:astąpić śmiało przez 
nas podnoszone hałło: wolna i niepodległa Ojczyzna! 
O jakąż to .całość· chodzi wam, panowie? Czy wy
starczy wam całość w niew·oli, upodleniu, pod knu
tem rosyjskIego żohriena1 Takiej całośCi my waista 
nie chcemy! Gdybyśmy ją dotą'J byli mieli, gdybyś
my nie byli znaleźli swobodnego rO!5woju dla myśli 
i kultury polskiej w GIllicii, dla ekonomicznej tężyz
ny I w otwartej walce wyrabiającej się świadomości 
narodowej w Księstwie Poznańskitłm - bylibyśmy 
dzisiaj wszyscy w "całości- tak skarleli i tak podu
padli na duchu, jak wy, którzy to dzisiai piszecie! 
O wolność nam chodzi w pierwszym l' zędz.ie, o sa
modzielność i nie~aleśność, wierzymy zaś - wi~
cej: wiemy nawet, że granice "całości. , która będzie 
z nich korzystała, jedynie naszą własną ujawnioną 
mocą b~dą określonel 

A następnie - jakąż to drogą wedle was. my 
do tej waszej niby .całości- m~my dążyć? Walcząc 
w trzech armjaC'b, bezimiennie, przeciwko sobie1 
Wysyłając sobie wZł'\.jem liule, wrażając bagnet w 
bratni& pierś'? - wszyscy łlarówno dla dobr" owej 
Bcałości·: która wedlt'l Wss z tego rozdziału ~a po
wstać cudem zgoła dla mnie niezrozumiałym'? I to 
ma być czyn nlifodu, to ma być zaprzeczenie bierności, 
glejt na to, abyście wy, reszta, spokojnie w domach 
siedzieli? Nie panowie! Gorzką ' ironją dotychczaso
wego lOBU naszego jelt wlaśnie to: że w rozdziale, 
bezimiennie i przeciw !lobie walczymy i z tego nig
dy żadna .całość nie wyniknie!- Czyż wy nie ro
zumiecie, że w takim, wedle waszych pojęć "czyn
nym" udziale w obecnej wojnie jest najstl'aszniejsza, 
krwawa bierność nasza, jako narodu? Czyż nie wi
dzicie, że te masy nasłych bezimiennych żołnieny, 
równoważącycR się niemal wzajem w armiach na
przeciw siebie stojących - nie pr.edstawiają - nie
stetyl _. dla nas, Jako dla narodu, żadnej wartości i 
na los jego ostateczny wplynąć nie mogą? Nie ten 
jest czynny, kto działa z rOllkazu, lecz ten, kto dzia
ła Z wlasnej ocboty, woli i świadomoRci! Tak, jak 
wy to rozumiecie, to i konie w armji są czynne, 
idąc pod siodłem żołnier~a, czy w armatnim zaprzę
gu. Nasz czyn, z którego lepsza przyszłość dla nas 
może i musi wykwitnąć, jest w mocy dopiero tej 

reszty właśnie, która nie poszła pod broń z musu 
!,n~ z narzuco~ego obowiązku, reszty, którą my w 
ImI-= dobra Ojczyzny wolamy, . wy chcecie już od 
wlZelkiej działalności uwolnić. Tamci giną niestety 
dla obcych, - my walczymy dla siebie, pod: włas
Dym polskim sztandarem, aby dać uwili j baguetem 
:iwiadec1wo, że kraj nasz żyje, że naród ·nasz wśród 
nar!dów występuje do boju imieDnie po stronie kul
tury przeciw wschodniemu barbarzyństwu i niewoli 
- i przy przy pod~iale łupów imiennie upemnieć 
iai, o nale2mą JOU ojcowiznę. 

Tego czynu naszego dyplQmacja żadna przekre
:ślić już nie potrafi. . 

Jerzy tuławski. 

Ubtlnl. .. 
Przeje:tdtali ulicami Łodzi: 
Jeden w drugiego walne chłopy, spaleni w słoń

cu, zdarci wiatrem, schłostani pluchą i nawałnicą ... 
~idzieliście kb?? Czapki mają wysokie, rogate, zna· 
ki amarantowe. Szczękają im u boku, jut nie jeden 
18Z nasycone krwią wroga. szable. 

Ułani polscy! 
Nie widziała ich jut ojczyzna nasza lat osiem .. 

dziesiąt. Tylko piosenki nuciły o nich tęskne, tało
sne. t.ylk~ ob~azki mówiły o nich wesołe, jaskrawe, 
zawadjackle... Ja.k to ułan, żegna dziewczynę a koń 
rty, kopie nogą ziemię, na bój, na bój wzywal 

Muzyka grała a oni jechali stępa niby zjawa 
s7nna, słodki sen, żywy obraz ucieleśniony, który 
meprawdopodobna fantazja rzuciła na wyboisty, 
brudny, do ponurych twarzy masy robotniczej przy
zwyczajony bruk łódzki ... 

Hej, ułanie, ułanie polski ... ! -zerwało się rze
wne ·rozczulenie w sercu. 

Czy tylko we mnie, ktćry noszę tę samą barwę? 
Nie. Ujrzałem twarz jakiejś panienki, drżącą 

ze wzruszenia. Myślałem, te lada chwila beknie ... 
Czemu? - Widziałem twarze prostych ludzi z jakąś 
braterską miłością wglądające w junaków Bylinyl 
Czemu? 

A więc tak!-a więc nieprawdą jest, jakobyśmy 
~am byli obcy! Niel Jedno serce, jedna myśl, jeden 
I ten sam tajny strumień narodowego sumienia wią
te nas razem. Tak jest. Jeszcze czas jakiś, jeszcze 
tylko dokonanie się w głębiach dusz sprawy, która 
nie miała kiedy stać się prawdą, a was -także ogar
nie szał nadziei i żądza wolności. 

Tak jak szwadron Byliny budził w was wzru
szenie, pudobnie i wiele innych dowodów mamy, że 
jesteście z nami. 

Byli nasi na rekwizycji u obywatela z okolic 
Łodzi. Nigdy jeszcze nie widział strzelców nasz pan 
dobrodziej i w pierwszej chwili myślał, że to Prusacy 
nadchodzą. A że wśród ludzi pokutuje ciągle głupia 
plotka, że Prusacy werbują, wszyscy parobcy uciekli 
ze dworu, pochowali się w kopach siana, jak owi pa-
n~cze z Kieleckiego, chłopcy na schwał, tędzy, zdro

WI, co to kiedyś we wrześniu scbowali się w ziemię, 
przekonani, te ich gwałtem weźmiemy w rekruty. 
Omylili sie panicze, uiepotrzebnie też leźli w siano 
parobcy obywatela z pod Łodzi. Dopiero nasz pan 
dobrodziej, dowiedziawszy się ktośmy tacy, całować 
nas i ściskać i jeszcze raz z dubeltówki. Rozczulił 
się szlachciura i nie tylko dał nam, czegośmy chcieli, 
ale jeszcze parę rubli siłą wepchnął. 

. 'Albo i ten ksiądz kuty na cztery nogi. Fla
szunię węgrzyna postawił, ale jakiego! i radą i po
mocą służył a cieszył się a radował. 

Ludzie tutejsi jeno zahukani. Tyłko głowy ma
ją nabite dziennikarską bibułą, którą publicyści złej 
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woli pchali ,w, nIch ' przez całe lata; Ale p~zebij tę 
skorupę, dowierć się do onego źródła a buchnie żeń 
gorące uczucie dla ojczyzny, takie samo, jak u nas 
wszystkich, cośmy to · od Jat długich 8Pobrzękiwali 
szabe!lką·. . 

Byłem na wiecu w Piotrkowie. Gadali więc 
tam b~rdzo rotsądnie adwokaci i jeszcze bardziej wy
rachowani KUpcy, Rozbierali nas do naga, mierzyli 
każdy .łokieć naszego munduru, ile kosztował ' i kto 
go płacił, kłuli nas przysięgami, grozili rozczarowa
niem, zawodami... 
~' 

~ Wtedy stanął przed tymi zawiędłymi liczykrupa: 
mi bez ognia żołnierz polski, oficer szwadronu By
liny. On to tym przyjaciołom Francji i Anglji opo
wiedział, jak to zachowuje się wobec Polaków pod
pora "koalicji" - Rosja. Oficer ów był wzięty do 
wojska rosyjskiego. Musiał-poszedł. Ale po jednej 
bitwie zobaczył: jak to Moskale, strzelca, wziętego 
do niewoli, powiesili. . Krew zawrzała w nim. 
Przestał. myśleć. Obud:dła sie w nim tylko namiętna 
nienawiść i śmiertelna pogarda dla Moskali. Nie 
rozważał, nie liczył niebezpieczeństw. ale, jak stał. 
skoczył na konia i wichrem poleciał do naszych. 
Nie patrzył na straże, warty. hasła. Czuł jedno, że 
musiałby życie sobie odebrać, gdyby miał dłużej bić 
się po stronie rosyjskiej. 

I teraz oto, piękny, postawny, prawdziwy u
łan-stanął naprzeciwko owych palestrantów i łycz
ków piotrkowskich. Mówił o ilonorze, o poświęce
niu, o jasnej i wyraźnej sprawie legionistów. Dzi
wił się, zdumiewał nad miałkością argumentów roz
sądnych adwokatów i - porwał słuchaczów. Czyż 
można się było czego innego spodziewać? Czyż mo
żna przypuszczać, że rozpłomieniony instynkt ludu 
pójdzie za nikłością i jałowością dwugroszowych pił, 
które liczyły i liczyły ... aż się przeliczyły. 

Oficer nasz zwyciężył-w Piotrkowie. Tak zwy
ciężamy i zwyciężymy wszędzie. I czem zwycięża
my? Pqzytywnym, realnym, niewątpliwym dowodem, 
że istniejemy jako siła zbrojna, jako wojsko pol
skie, , które bije się już od trzech blizko miesięcy. 
Szeregi jego są i rosną. Z półtrzecia tysiąca .strzel
ców" Piłsudskiego wzrośliśmy już dziesięciokrotnie 
(w przeciągu czasu tak krótkiego!) i będziemy wzra
stać z siłą żywiołową, mimo przeszkód, wbrew 
cierpieniom i mękom, zadawanym nam przez wro
gów i przez własnych rodaków. Jak na szaleńców 
patrzano na legiony Dąbrowskiego, na belweder
czyków,na czerwonych... . a jednak zawsze potem 
szedł za nimi cały nar6d. Musiał iść! Dla czego? 
Jest w tern tajemnica czynu i działacza. Ten, co 
wyłącznie na rozumie opiera się w działaniu, może 
się obracać tylko w stosunkach, dających się zwa
iyć, wymierzyć, obliczyć, jak kasza, sukno, fabryka
ty, pieniądz. Lecz historyczne działanie jest zawsze 
grą na ryzyko najwyższe. Tu działacz musi czer
pać dowody z nieznanej ogółowi, jemu tylko w wi
dzeniu wewnętrznem znanej przyszłości. Stąd by
wa niepojętym, jak Piłsudski trzy lata temu. Ten 
"fantasta"-nie jestże dzisiaj naj rozważniejszym poli
tykiem? 

To, czem przekonywał i przekonał ów polski 
oficer na zgromadzeniu w Piotrkowie, były to im
ponderabilia, wartości nieuchwytne, piękno (które 
płynie z siły), pr"wda (która płynie z rzetelnego 
przeżycia-nie w myślach, ale w czynach), żywioł, bi~ 
jący z serca. 

Za serca wasze chwytamy i z z nich wydobę
dziemy echo ... 

Za Byliną, za tymi ułanami, których w począt. 
ku sierpnia ~yło aż-dziewięciu!--a dzisiaj .iest pię
ciuset (razem z tymi z drugiego i trzeciego pułku)
za tymi pójdziecie! Oczy wasze rwą się za nim!, 
uczuciami juieście ich otulili, już to bracia wasi i 
rycerze, którym życzycie powodzenia, a którym 
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wnet' zaczniecie dosyłać swych synów, braci, mężów, 
. swój dobytek, wszystko - bo (tak będziecie czuii), 
tego ojczyzna wymaga! 

Zygmunt Kisielewski. 

Co się stanie z przemysłem 
Królestwa Polskiego. 

Słychać trwoźliwe głosy: "Co się stanie 
z przemysłem naszym po oderwaniu Króle
stwa Polskiego od Rosji?" Obawę o rozwój 
przemysbwy kraju wysuwa Rię cz~sto, jako 
najważniejszy argument moskalofilstwa. Lu
dzie krótkowidzący, p~zyzwyczajeni do istnie
jących stosunków, nie mogą sobią wyobrazić 
przemysłu polskiego bez zależności od Rosji, 
zapowiadają więc, źe z utratą rynków wschod
nich zniknie cały nasz wielki przemysł. Z 
tern ekonomicznem uzasadnieniem moskalofil
~twa rozprawić się należy, ponieważ wielu 
ludziom mąci ono głowy i podtrzymuje naj
szkodliwsze poglądy polityczne. 

Przemysłowcy Królestwa Polskiego przy
zwyczaili si~ z jednej strony do wysokich cf'ł, 
chroniących ich od konkurencji zagranicznej, 
z drugiej zaś-do prodokowania na stosun
kowo łatwy eksport do Rosji. I jedno i dru
gie uznają oni za niezbędną podstawę nasze~ 
go przemysłu. bez której on rzekomo istnieć 
nie może. Wszelkie obniżenie ceł witają krzy
kiem trwogi, wróżąc rychły z tego powodu 
upadek przemysłu krajowego. Podobnym stra
chem napełnia przemysłowców perspektywa 
zmiany stosunków rynkowych. Otóż nie u
lega wątpliwości, ~e przewrót w stosunkach 
wymiennych z Rosją wywołać musi kryzys 
w naszem życiu ekonomicznem. Każda. zre
sztą wojna, każda katastrofa polityczna spro
wadza takie przesilenie. Ale zupełnie czem 
innem jest taki przejściowy kryzys, po któ
rym następuje przystosowanie się do zmie
nionych warunków, a znowu czem innem u
padek przemysłu. Zgoła niesłusznie i bezza
sadnie mówi się często o upadku przemysłu,' 
tam gdzie zachodzi tylko czasowe przesilenie 
i konieczność przystosowania się do nowych 
warunków. Wspominaliśmy przed chwilą o 
alarmach przemysłowcow, gdy im zagraża o
bniżka ceł ochronnych. Możemy również przy
pomnieć alarmy podczas nie dawnych lat re
wolucyjnych, kiedy to biadano, że z powo
du podwyżs.!enia płacy i skrócenia dnia ro
boczego przemysł będzie zupełnie zrujnowa
ny. Podobnie rzecz się ma teraz z biada. .. 
niami z racji rynków rosyjskich. 

Jedno z dwojga: albo przemysł nasz o
piera , się tylko na sztucznych podstawach, 
istnieć może jedynie dzięki protekcyi i "daro
wiźnie" rynków-albo też ma naturalne, trwd.
łe podstawy. W pierwszym wypadku zmieść 
go może lada podmuch wiatru, W drugim 
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wypadku wyjdzie on zwycięzko z prób, prze
zwycię~y trudności, zwłaszcza jeżeli ujawni" 
się nowe, dodatnie dla jego rozwoju wa-
runki. ' 

Otó~ śmiesznem byłoby mowić, że prze
mysł w Królestwie jest tylko szclepionką, 
która zniknie ze zmianą granic i warunków 
politycznych. Przemysł nasz nie stawia do
piero pierwszych nieśmiałych kroków, przy 
których lada chwila można spodziewać się u
padku. Ju~ za czasów Królestwa konstytu
cyjnego założono trwałe Jego podwaliny (co 
zawdzięczamy rządowi polskiemu, nie zaś Ro
syi!), e. jego wielkokapitalistyczny rozwój liczy 
ju~ prawie pół stulecia. Jest to tedy prze
mysł zakorzeniony,-mając zaś bogactwa na
turalne, dogodne położenie geograficzne mię
dzy Wschodem a Zachodem, gęstą ludność, 
liczną klasę rob otniczą, ogromne kapitały, w 
przemyśle uwięzione-nie mamy 'zgoła powo
du obawiania się o przyszły rozwój ekono
miczny kraju. 

Całe "nieszczęście" ekonomicze z powo
du oderwania Królestwa od Rosji sprowadza 
się do tego, źe Rosya odgrodzi się od nas 
murem celnym. Otóż rozwinięty j żywotny 
przemysł dość szybko daje sobie radę z ta
kiemi trudnościami-a jedynie krótkowidztwo, 
brak twórczości i śmiałości oraz doraźny in
teres tych lub owych przemysłowców mogą 
w tern widzieć klęskę. Na cła rosyjskie prze
mysł Królestwa musi znaleźć odpowiedź w 
ulepszeniu produkcji, w zastosowaniu dosko
nalszych metod wytwórczychI zmniejszają
cych kosztu, prze2. co będzie mógł w znacz
nym stopniu szkodliwy wpływ tych ceł zni
welować. Następnie, nie zapominajmy, że po 
zwycięstwie, odniesionem nad Rosją, można 
będzie ją zmusić do zawarcia umów handlo
wych, w których interesy Królestwa będą 
dostatecznie zawarowane. Wywóz do. Rosjl 
zmniejszyć się może, ale napewno będzie 
bardzo znaczny, choćby dlatego, że j . Rosja 
zainteresowana jest w przywozie swoich su
rDwców i fabrykatów do Królestwa. To zaś, 
co się straci z eksportu do Rosji, łatwo bę
dzie powetować przez zdobycie sobie innych 
rynków zbyłu, przedewszystkiem przez jak
najstaranniejsze wyzyskanie i rozszerzen ie 
r y n k u we w n ę t r z n e go, przez skiero
wanie większej, niż dotychczas, części produ
kcji do zaspokajan!a potrzeb Judności kraju. 

Tu należy zwrócić uwagę na rzecz nie
zmiernej doniosłości. Oderwanie Królestwa od 
Rosji mDże oznaczać utrudnienie eksportu, ale 
zarazem może i powinno oznaczać wzmoże
nie naszej siły politycznej, naszej samodziel
ności-może i powinno oddać ster gospodar
ki krajowej w nasze ręce. Czyż pDtrzeba do
wodzić, jakie znaczenie dla rozwoju życia e
konomicznego ma samodZIelność polityczna? 
Możność stanowienia o sobie pDd wszyst.kimi 
względami, nie wyłączając ekonomicz;nego, 
... tokroć więcej jest warta Dd wolnego dostę-

pu do rynków schodnicb przy niewolnictwie 
poliłycznem. Rozwój kultury, zaspakajanie po
trzeb kraju, polityka ekonomiczna i handlowa, 
odpowiadająca interesom kraju-te i tym po
dobne skutki niezależności politycznej mają 
dla sprawy postępu ekonomicznego rozstrzy-
gające znaczenie. ' 

B. poseł p. lA'ładysław Żukowski wyra
ził się w jedne-j ze swych prac" że chętnieby 
się zgodził na zaprowadzenie granicy celnej 
między Królestwem a Rosją wzamian za u
dzielenie krajowi autonomii politycznej. P. 
Żukowski zaś dba chyba dostatecznie o inte
teresy nie już przemY6~u polskiego, ale prze
mysłowców KroIpstwa, których "mę~em zau
fania· był w Petersburgu. 

P. Zukowski rozumie doskonale, że ko
rzyści, płynące z możności kierowania własną 
gospodarką, są nieskończenie ważniejsze od 
wolnego Dbrotu towarów między Rosyą a PDl
Rką. Tylko, że autonomja polityczna w pań
stwie rosyj~kiem jest mrzonką, a w obecnej 
sytuacji politycznej chodzi nie o autonomicz
ne mrzonki, lecz o realną możność pDzbycia 
się na zawsze moskiewskiegal barbarzyńskiego 
jarzma. 

Jeżeli małe kraje, jak Szwajcarja (nie 
mająca na dobitkę ani ~elaza, ~ni węgla, oto
czona państwami, hołdującemi polityce ceł o
chronnych, mogła wspanićlle rozwinąć swój 
przemysł,-jeżeli mała Finlandya. oddzielona 
od Rosyi granicą celną, właśnie dzięki swej 
samodzielności politycznej mogła poczynić 
wielkie postępy w gospodarce,-to niedorze
cznością jest żywić jakiekolWiek obawy, co 
do przemysłu Królestwa Polsk ego, korzy~ta
)ącego z wolności politycznej i niepodległości 
narodowej. 

Przed wnie-wszechBtronny rozwój gospo
darczy Królestwa. wzrost dobrobytu w naj
szerszych warstwach możliwy jest tylko przy 
wyzwoleniu polityczno-narodowem. 

Wreszcie jedna u~aga. Takie czy owakie 
biadania nie mogą wywrzeć żadnego wpływu 
na wyniki wojny. Jedynie czynna postawa 
Narodu polskiego ma tu 7.naczenie, Jedynie 
walka o interesy polskie zgotować nam może 
lepszą przyszłość. Znaczy to, żo jedynem 
wskazaniem musi być dziś: rozwinąć mcximum 
energji, aby zdobyć dla Królestwa Polskiego 
naj korzystniejsze warunki polityczne, ~przy ja
jące rozkwitowi gospouarki krajowej. 

Ołos Łodzianina! *) 
Nastała chwilu, w k.tórej wieclIysty kołowrót dZltl 

jó"'-', jaduym pJtężlIym rzutem pchnął nasz nal'ód Ui> 
nowe ścieżki życia. Naród llll!ski Btauął u IJl'ogu bardzo 
głębOkiego i daleko .. jegajl\oe~o p~Ztl\' rulU pol. 'yczno' 
społecznego. Stajemy twarzą w tl\' arz Z fakt,;ml. ktÓI6 
nleob!i('zullle llIogą wyduć dla 11118 uwoce. Wyjątkowo 

trudne, tragicllue niemal położenie narodu II 8zego, 
orali >!llllt!1e duświadczt!lIle pr7:eSl.:lOŚ ~ I, 1l:.aI'Z!lua num 



niezłomne przekonaaie, te w walce o wolność i nie
podległość, na wbene j~rłynle aUy Jic.y6 możElilIl1 i 'ylko 
im utl'Ć DIun wolno. Nil c1.aa rOlkopywlló groby i kur
han1 l>raelałośoi, wielbić pl6chno, leoz WląOZać " na
brzmiałe lerdecznym bólem I cięrp/eniem ł.yly oaruda 
naszego elikeir twórozego i budujlłcego Aycill. Dziś 
ntllezy donośnym i pot~ltlyrn głosem nawoływać do 
ozy nu, budzić w narod.ie ufność, upał i entuzjazm 
dla świętej sprawy Zmartwyohwstauia Poldki I poł,,
czenia jej zbolałycb, krwawi,cych, przez obcyoh na
jeźdców pouarpaoyoh w kawały c!ałIJnów, w jeden 
żywy organizm. Nie wolno nllm jednak w tJm wzglę
dzie upajPlć Bię i okłamywać sumienie Darodowe, jakie
mikolwililk numnami obie\nioami czy praypuszozeniami, 
tem więcej, gdy płyną one II nst lH1&lIych odwiecznycb. 
zaciekłych i zdradliwych wrogów. 

Odezwa Zwierzchniego WOdZił, ten blyszc.!!\cy 
blaBkiem fałszu i obłudy ochłap, niem8 dla nas źadnE>j 
konkretnej wartości i realnegu znaczenia. Wprawdzie 
nie"tórzy politycy pur sang i dyplomaci powołujl.\ się 
ua to, ~e praecieź odea\l a jest aktem pierwszor zę(łnej 
doniosłości, gdyż" po za ui~ stoi hODor armj i ro yj
skiej" , ale zapominajl\ chyba ci Będziwi I 8zanowui 
męśowie, te na honor hord kozackicb, kałmyckich 
i innych dlikusów liczyć niepodobna! Odezwa jeB\ w lęc 
poproatu ozczem mamidłem, obliozonem na łatwowier
noŚĆ i nit-uśwladamianie aaerokich mas ludności polskiej. 
2e obiitnice, bk suroko w odezwie Ilukreślone, S'ł 
tylko papiarowp, o tern wymowuie świadczy Ju~ dziś 
fakt, że B ohwilą kiedy wojska rosyjskie zajęły Lwów 
i Wschodni~ Galicję, fZl\d rOIJjski nie omieszkal za
wiadomić stery urz~dowe i administrucyjne zajętego 
kraju, przez usta iubernatora Galicji Wschorlniej hr. 
J. Bobrińskiego, iż Lwów i WII<~hodnia GIllicY6, .za
mieszkana przez ludnoić odwiecznie rosyjską-, uwazane 
będą za częśĆ składową jednej • Wie}l;iej Rosji· , i że 
wobec tego wprowadzone tlun b.,dzie rosyjskie pruwo, 
losyjska policja i rosyjski ust I ój. Zuledwie więc po
stała stopa u"jeźdźoy na woln!'j ziemi Galicyjskiej, gdy 
juź i tutaj roapoclynajll s ię rządy IPuryszkie wiczów, 
ZamysłowsIcich at tutti quuoti. Wynika z tego jasno, 
Że opierać obecni p. naUI\ orjentacj~ polityczną na ode
zwie Naczelnego Wodza, byłoby krótlotowidztwem. Je
dyuą, dla nas, w ohw:!i obecnej wskazaną orjeotacją, 
jest Or j81ltl\cja nie mo.kalofils!.:", lecz własna, czysto 
polska, lmierzająca do wywalczenia własnemi siłami, 
z bronią w rlilku, wolnej, niepodległej Polski. Tyll{o 
t aka- orjentacja ma obecnitl sens i rlicję bytu. Tylko 
orężnym czynem, oflal'oie przelaną krwią, okupić mo
zemy drogi dla na~ skllrb wolnej i niepodlagłej 
Polski. 

Nie zagasła w na!! jeszcze świetu8 ryeersl;a tra
d~ cja Źółkiewskich, Clllrnieckicb, Sui:Jiesłdch i iunych 
bohaterów! N8l'ód 20-Ullljonowy znajdzie dość sił, środo 
ków, krwi i pośwl~cen ia, by pUE'stał być parjas~m, a 
stał się pauem siebie. Wierzymy niezłomnie. ~e w na-

• szym jest ręku młot, który nam przyszłośó wykuje. 
Wierzyć też lIalei~. te młodzież polska nie da się 
UWIeść, rropagowlloym (nez poważnych niekiedy po li· 
tyków i dyplomatów, hadom trzeźwości, chIodu myś l i, 
zimnegl) wvracbowania, ~goizmu i lesseferyzmu, dobrY lJh 
dla ludzi chorych na .uwil.\d Btarczy\ ale bynajmniej 
nie licujących a obl\ukterem młodzieży polskiej. 

Miokiewicz w znanym artykultl z dn. 27jV 1833 r. 
f . t ... ( I Judzia h rouąd.yoh i ludzitlch szalouy~h" pi
s , e: "K i e d y w C! II 8 i e t w o r Z e n i::l S J e l e
g i o u ó w, m ł O d z i 8 2 P o I li k a, o p u s z o li a
j Ił o k r e w 11 y o h, w y r li e k Il j ą, o s i ę d ó b r, 
p r l! e kra d a ł 11 8 I ~ P o d e h o ( 1\ g w i e D <\ b· 
r O w El k I e g o i K n j a z i e w i c z a, k r z y C z a n o 
1111 tyoh zbiególl', obwołallo ich ZI1 

s Z a) e ń c ów. Naród i potomllośó inny wyd l\ ly o nich 
wyrok. Wniosek Iltąd, że roz5ądek, czyli wzgląd Ola 
ok o liczności ~lJlieune życia cod,;iennego, nie Jest try
bunalem IW B!\dzenie spraw, dolyCZf\Cych wieków I 

~)okoleó: .r o z El 1\ d e k p o i e d y ń c z y j e s t Cli ę 
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d o W y m, II r o z u m e m r o d n l n d z k i e g o". 
Te Iłowa powinny hyó' obeCDie prr.ewodnił\ tdt.'" 

dla młodlidy polskieJ. Nie chłód i wyrtłObowanilt leCI 
Izalenełworacael i wir walki ", udZiałem płllSkiego 
ducha i 1emperumenw. Nasaem halłem i programem 
na dali jest: .Jedno'ci~ ttlIni, rollU Inni szałem, ra;~em 
lJII.dai puyjuciele!- Zapewne droga to 8tiZka i stroma, 
wymagai .. ca wielu otlar, krwi t m.,clleós\wa naszego 
narodu, a19 pewniej prowad"ca do IwycięstW1:I niŻ 
wszelkie .imno ł dyplomalyołni~ pomJ'laDe;;;uebw~ły I 

w pOCIe c7.ob preparowaną konoepcje poll'Tulue parlu
meotarzystów. Papierowym, skoBtniałym doktrynerom 
i oschłym dyplomatom nlU obeonie nie daje bdoego 
posłuchu; Dziś dom ;nuje chęć zemsty I szał ollwetu, 
Nast"ła chwila porachunku li odwiecznym wrogIem i oio-
mi~zcą· . 

Na hkie wspomnieuia, jak Chełmszczyzuu. skup 
kolei Warsi'JBwsko.W · ed\lńskiej I inne, których salDo 
w.pomoienie mrozi krew w i)'łach i sercu r ażdego czu
j"cego Polaka-jest jednll dziś godna odpowiedź, a od
powied7.ilł tl\: kula i karabin. A gdy rzednieć zacznlł 
op8ry prochowe, wtedy w blasku ostatui ... h błYSkaWIC 
now~ sifJ zaoznl} ukazywać hOlyl!Onty, i zaświta nnam 
jutrzenka swobody, a za nil.\ zbawiania słońce!" 

M. 

*) Drukujemy nadesłany nam artykuł .Łodzianina", acz
kolwiek nie znamy aazwiska autora, -jako ciekawy i cenny objaA 
prądów, nurŁujących wśród tutejsz;ego społeczeństwa. 

. Redakcja. 

Działalność Polskiej Orga
nizaCji Narodowej.- -

Wszędzie , sk"d wycofały się wojska rosyjskie, 
wkracza P. O. N., zajmując zierni~ polską na włas
ność narodu. PI aca nasza ciE:żka I w początkach 
u~ dzwyczaJ trudna, zwolna zakorzenia sifil i wzm iJ C
nia. Wsz~dzie zyskujemy już P,) kilku dniach sym
patye i współdZIałanie miejscowej ludności. Wobec 
niepokalanej czystości naszych sztandarów rozta
piają się i zamieniają w nicoEć insynuacye i często 
zbrodnicze OSZCZE>rstwa Z\1 olen.nH ów ,,0 r y e n t a c y i 
biernej". 

Wszędzie wnosimy życie, twórczość, młodość i 
nadzie~ę. Po wiekowlm śnie budzi się ziemia pol .. 
ska do nowego życia, tworzą 8 j ~ organizacje, formujl} 
nowe oc działy ochotnicze. 

Święte oblicze Polski odradzającej się W} łania 
się z pod brudnej maski, jaką niewola nałożyła na 
powierzchnie naszych miast i wsi. 

Poniżej z;\mieszczamy ścisłe sprawozdania ko· 
misaryatów P. O. N. z kilku miejscowości Królestwa: 

W Zagłębiu rozpoczęto robotę praed dwoma 
miesiącami, kiady wprawdzie waleczny nasz pułk 
I-azy pod Józefem Piłsudskim bił sią w :demi 
[~ielecklej, torując drogQ nowemu porządkowi 
rzeczy w Pvlsce, leca równocześnie wojsku nie
mieckie bombardowały Kalislł i uspakajały Czę
stochowę. Należy sobie zdać sprawę z tego, iż 
wielce doniosłego przewrotu w psychice ludności 
polSkiej w stosunku do wojsk niemieckich doko
nano właśnie dzięki zmudnej, wytrwałej praq 
w Zagł~biu, że przez chwilę nIe zapomniano o 
tern, iż y"oj",ka niemieckie, będl\o bezwlględuym 
wrogiem Moskwy, nie powinny i nie mogą za 
niecne prowokacje tchór"liwej, uciekającej armji 
moskiewskiej czynić odpowiedzialną, luduość 
polską· 

Pracą naszą w formie wydawnictw żyła zna
czna część ludności na t ," renie, zujętym przez 
WOjska n:amieckie. Dotąd ~ydaDo 5 num erów 
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pisma .Legyonista Polski", kiikanaście odezw 
pism ulotnych, wydawanych staraniem Zagł~bjow. 
sklego Komisaryatu P. O. N. 
, , Dziś odpowiedlialne funkcje tego komisaryatu 
przeszły już w ręce miejscowych obywateli, zna
nych l szanowanych powszechnie. Praca nasza 
organizacyjna wydała widome i realne rezultaty 

/ w postaci odpowiednich zarządzeń i wykonania 
tych zarz!łdzeń przez gminy i zarządy miejskie. 

W Częstochowie praca organi~lIcyjna, dzi~ki 
wydatnemu poparciu ze strony akademickiej mlo
dzie~y i Ligi PogotOWlI1 Wojennego, już przed 
miesiąoem zyskała twardy i mocny grunt. Ofi
~yalny Komisaryat, przybycie obywateli V/acława. 
Sieroszewskiego i Michała Bokolniokiego. masowe 
zebrania, a przedewszystkiem przybycie woj.ska 
polskiego i bezpośrednich agitatorów spraw} na
szej - rannych w bitwach z Moskwą miejsco
wych legjonistów, postawiło przed CZ~5'toohową 
zagadnien1e bezpośredniego udziału w toczących 
się wypadkach na ziemi polSkiej. Niezwykły 
przewrót, jaki dokonał si~ w organizacyi Naro
dowego Związku Robotników, którego l:złonkowie 
i władze naczelne manifestacyjnie. pod murami 
Jasnej Góry. przeszły na stronę Legjonów i P. 
O. N., ułatwił nam w dniach ostatnich robot~. 

Dziś Komisarzem m. Częątochowy jest oby
watel z N. Z. R. Niezadługo uformujemy i wyek
wipujemyosobny oddział częstochowskI. 

Rekrutacja odbywa si~ w tempie bardzo 
szybkim. Mamy żołnierzy zapasowych z armji 
moskiewskiej, materjał już wyszkolony. 

Przełamaliśmy rówllież wrogie i niechętne sta
nowisko prasy miejsoowej. Nawet zdecydowany 
nieprzyjaciel nasz, cytowany przez kanalje war
szawskie "Głos Lndu", zmienił zasadniczo swoje 
stanowisko. 

Częstochowa z miasta moskalofllskiego,-staje 
si~ d~iś pięknem o d n o w i o n e m m i a s t e ID 

p o l s k i e m. 
Historyczna tradyoya, rola Jasnej Góry w psy

chice ludu naszego, uczynią ?l Częstochowy mo
ralny fundament naszej wielkiej budowy- Niepo
dległej Polski. 

W Noworadomsku komisal'yat w pierwszych 
chwilaoh swej pracy wobec panującej tam oryen
tacyi warszawskiej musiał ograniczyć się do zwo
łania ogólnego zebrania i nawiązania stosunków 
z warstwami robotnicze mi. 

ImeligeGcya mocno i z pewną zawziętościf\ 
trzymała się orjentaeji warsza-vskiej. Robotnicy 
natomiast, zaczęli zlawiać się w ko 'nisal'yacie. 
Chętnie zabierając odezwy i pisma. Dzięki kilku 
sympatykom udało się w krótkim czasie urządzić 
zebranie robotników, przeważnie N. Z'i-kowców, 
których pozyskal i śmy. a przystąpienie Narodo
wego Związku Robotniczegc w Częstoohowie osta
tecznie skłoniło ich do zapisywania się ~ naEize 
s.zeregi. Grupa kobiet l!apoczątkowała zorgani
zowanie Ligi kobiet. szyjąc ciepłą bieliznę. ~kła
dki, jak nI' począte k, dały dobre wyniki i nie 
zabrakło tam ciężko zapracowany.ch groszy. Oko
lice Nr;wqradomska przyohylnie wsp i erały inten
denturę. Powoli opinja stawała się coraz przy
chylniejszą. do szeregów przybywali ludzie znani 
w Noworadomsku. . 

W niedzlel~ 18 b. m. odbył się w teatrze wiec 
ogóluy, urządzony przez N. Z. Robotniozy. 

W Piotrkowie założono Komisaryat P. O. N. 
w d 12 b. m. Urządzono tam cały szereg wie
ców, na który rh przeoiwnicy walczyli z nami w 
sposób tak podstępny i pełen złej woli, iż nawat 
nieprzygotowallll publiczność szybko oryentowała 
się, po czyjej stronie stoi czystość i uczdwoŚć.-
17-go października założono kobieoą Ligę Pogo
towia Wojennego.-Wydano pismo" Wici" i kilka 
odezw, z których lla specyalną uwagę zasługuje 

odezwa do mieszkańców" Ziemi PiotrkowBkiej~ 
Do biura Werbunkowego zgłasza 8i~ w niektóre 
dni po 40 robotników. 

Przeniesienie centralnych władz P. O. N. do 
Piotrkowa. wpłynęło bardzo na wznowienie się 
ruchu w mieście. 

WIEC 

P~11ki~i Irlanila[Ji nar~~~w~i 
w ŁODZI, 25 października. 

Nigdy jeszcze zapewne sala Teatru Wielkiego 
w Łodzi nie była widownią tak podniosłego i uro
czystego zgromadzenia, jakie sŁano wił wiec, zwołany 

w niedzielę, 25 b. Ul. przez łódzki Komisarjat Okrę
gowy P. O. N. Uozestnicy zebrania tego byli świad
ka~i chwili ważnej i niezwykłej: oto IJeroldowie woj
ska polskiego przyszli przedstawić si~ mieszkańCom 
grodu bawełnianego, przynieśli im wici. że wojna 
się w Polsoe stanowi przeciw odwiecznemu wrogowi 
Polski - moskalowi; przyszli wezwać naród do po
spolitego ruszenia, jak ongi za czasów Rzeczypospo
lite';. gdy wróg się ' czaił u kresowych rubieży i ca
łości ojczyzny zagrażał. 

Salę teatralną wypełniła po brzegi publicznoś ć 

przeważnie klasa pr!l.!ująca--ta główna siła i pod. 
IItawa istnienia Łodzi. 

W lożach i na scenie zasiedli oficefl1wie wojsk 
polskich oraz urzędnicy i funkcyonarjusze Polskiej 
Organizacji NarodtJwei. Równo z wybiciem godziny 
3-ciej kurtyna lIię podniosła i przewodniczący wjecu, 
Komisarz łódzkiego Okr~gu P. O. N. dr. Jodko, zaga
ił zgromadzenie. witając serdecznie mieszkańoów tego 
m ia2ta, które muże naj więćej ucierpiało od knuta na
jeźdzcy, którego każda pi~dź ziemi przesycona jest 
krwią męczeńską wojowników za wolność. P. O. N. 
jest reprezentantką nie jedfiej partji-Iecz wszystkich 
uczciwie myślących polaków. którzy ch('ą wywalczyć 

niepodległość swej ojczyzny. Wzywa wszystkich, 
którym sprawa ta leży na sercu. aby się zjednoczyli 
do dokonania wspólnie wielkiego dzieła. Wreszcie 
udzielił głosu pierwszemu referentowi - obywatelowi 
Jerzemu Żuławskiemu. 

Słynnemu pisarzowi i poecie przypadła w u
dziale zgoła niepoetyczna funkcya. Starał się on na 
drodze dedukcji logicznej przekonać słuchaczów o 
słuszności politycznęgo stanowiska, zajętego przez P. 
O. N. i wojska polskie. 

Celem naazym. mówit prelegent, jest walka 
zbrojna przeciw Moskwie. Chcemy wolnej, niepod
ległej ojczyzny naszej (oklaski). 

Dlaczego na arodze walki z Rosją? Mówca. o
parł się na 2 punktach: rozumowym i uczuciowym. 
Droga rozumowa wskazuje nam, że Rosji nie zależy 
na stworzeniu państwa polskiego, podczas gdy leży 

to w inte,esie Niemiec i Austryi. Za orjentacją anty
rosyjską przerllawia również fakt, że Niemcy i Au
strya, jako silniejszo militarni",. da ; ą większe szan~

zwycięstwa, niżeli 1óO miljonowa wprawdzie, ale stru
pieszała i barbał'zyńska Rosja. Z!I frontem antyrosyj
skim przemawia również i pierwil:latek uczuciowy -
poczucie krzywd i cierpień, zadanych nam przez bar-



barzyńl:~ z Północy. Społeczeńs'wo nasze nie dość 
uświadamia sobie ogrom krzywd rosyjskich w porów
naniu z krzywdami prllskiemt, zapo'młnając o tern, że 
o 'prześladowaniach i okrucieństwach ' rosyjskich 'ceD~ 
zura pisaó' nie pozwoliła a brak parlamentu / kon~ 
stytucji nie dopuszca~~ do ,ob~ony. i dochodzenia swych 
praw. 

~860 majl\tków polskich, skonfiskowańych przez 
' Rosję od 1831 roku, Krota, łzy i krew unitów, sętki 
~ysięcy wywiezionych na S,bir - oto pobieżny ,prze
gląd ma.rtyrologyi polskiej pod r~!I .. dami carów. 

Prze. stworzenie samudzielnej armji, naród pol
ski stan,ł do walki, jako u a ród, a nie jako najmita 
w obcych , ue,regacb; tylko w ten , sposób , będziemy 
mogli przy podziale łupów zail\dać należnych nam 
prawI . 

Prelegentowi pod~iękowano za jasne i ~reściwe 
wyjaśnienie stanowiska politycznego hucznymi oklas
kami i kwieciem. 

Z kolei ne trybunę wstąpił obywatel Feliks Perl. 
Wyjaśnił, je ,całą wojnę europejską, która sama przez 
si~ jest neczą stra&zną, wywolała ROsja, pańf3two, 
które tylko ua drodze sab.rów i rozbojów moźe się 

rozwJJac. Wygrana Rosji-byłaby przegraną Polski. 
Biernośc, jaką wykazuje społeczeństwo, bardziej od
daJe naród na łup prullaków i zaborców, niżeli czyn
ne wyst/łpienie w przymienu z tymi prusakami. Spo
łeczeństwo powinno wojsko polskie otoczyó opieką 

jako pielzczos?ka swego i nie dać mu marnie zginąć. 
Wojsko polskie niesie na bajinetach wolnośó. Ziemia 
polska powinna być wzmocnieniem i podporą dla u
padającego ze znużenia żołnierza polskiego. 

Trzeoi prelegent - prof. uniwersytetu krakow
skiegr), Wacław Tokarz Iwraca uwag~, że w obecnym 
ruchu ni8podl~głośuiowym najwi~ksze ofiary ponosi 
Galicja, ktÓlą dotycllcza!I nielłuszuie posądzano o brak 
patrjotyzmu i karjerowiczostwo. Galicja odgrywllo o
becnie tah rolę, jaką w roku 1806 odegrała Wielko
polska. Królestwo powinno zrozumieć, czem jest woj
na o niepodległość i ponieść również ofiary. Inicja
tywa i poświ~cenie 2 dzielnic może nas spoić i złą

czyć na długo! (oklaski). 
Z kolei , prlemawiał 

W pięknej J wytwornej formii, 
niel'za zaznaczył, że slo wem 
świst kuli i zgrzyt bagnetu. 

Gusta w Daniłowski. 

ze skromnością żol

naszym winien być 

Tym bardziej serce 8i~ kurczy i gardło ściska 

spazma~yoznie na myśl, że polski żołnierz musi się 

tłomaczyó z tego, że chce z& ojczyznę walczyć, że 

żołnierza tego spotykaj!} prócll kwiatów - kamienie. 
KamieI1i" te, r~ką Kainów rzuoane-to symbole piętna 

hańby i spodlenia niewoli. Dość już łez i płaczu
dziś przyszła godalna czynu. Czas już, by 20-miljo
nowy naród zerwał się z klę\Jzek i wyjął • pioruu, 
co błyska-. 

Powszechne wralenie wywołało gorące, proste 
szczere i ogniste przemówienie oby wa'ela Makowskie
go, wprost do serc i duszy słuchaesów skierowane. 
Mówca nie wierzy, by ci, co nas posądzają, żeśmy się 
sprzedali prusaiom, sami wiarę dawali swym słowom. 
"Dziwicie się, że sięga.my za broń, by iść na bój, a 
przeoież samiście nas tego od dzieoka z pacierzem 
\lozyli. Jeśli nas potępiacie teraz-czemuż nie uczy-
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liście DRS mówić po rosyjsku, lub po niemiecku, za
miast krzewić miłość do j~zyka ojczys'ego?" ' , Społe
czeństwo nie mo~e odepchnąć od siebie żołnierza 
polskiego-bo ten żołnierz wyssał z piersi matki mi.' 

, łość wolności, narodu i nien~włść do wrogaJ r:latośmy 
I przę~ tyle dziesiątków h~t bronili swych' skarbów oa
rodo~ych, ażeby teraz z obrony · przejść do ataku! 
Przespanie . i zignorowanie tego momentu dziejowego 
byloby przekreśleniem całego dotychc~asowego okresu 
walk, offar i poświęceńl 

' Niechętny nam może początkowo nastrój na sali 
, w miarę przemówień mó,wców zmieniaZ si~ w szybkim 

tempie oa żyw~ sympatję. Przemówienie ostatnie 
wzniecało uiesłychany zapał na sali i wzrus·zenie. 
Niektóf2ly ludzie płakali. Opuilztlzano sal~ w skupieniu du
,cba i z malującym Esię w oczach zapałem dla aprawy 
Polski. 

Przewodniczący zamknął wiec, zaznaozajllc, że 
w czasie najbliższym odbęd~ie się zgromadzenie dy
skusyjne, oa k,órem każdy z mówców będzie mógł 
zabrać głos. 

S. L. 

KRONIKA. 
Rozczarowanie w Petersburgu. 

Kores;Jondent pisml\ .Ruudschau" donosi z Peters. 
burga drogll na Kopenhagę: , 

Mimo wszelkich kłamstw, wiadomość o cofnięciu 
się wojsk rosyjskich z pod Przemyśla dostała się do 
wiadomOŚCI publicanej i wywołała piorunujące wraz d

nie. Dnia 4 b. m, donosiły "Odesskija Nowosti", że 
zlIjęcill Pr~emyśla przez Rosj 'HI jest kwedtjll tylko kilku 
duj. Podobnie zapewniały inlle dzienuiki rosyjskie na 
podstawie komunikatów rządowych. Tern silniejsze jest 
ro~czarowanie. 

Odzywajl\ się głosy, ~tl cofnięuie się z pod Prze
myśla Jest j e d n y~m ~ n a i d o t k l i w " z y o h c i o
s ó w dla kierownictwa armii ~osyjskiej. Tllkte przed. 
wczesny powrót cara do Peterhofuwywołał 
bardzo przykre wrateuie, zwłaszczlIo że z podróżą. cara 
łąozono pomyślne horoskopy. 

.Neue Freie P,esse" pod dat/ł 17 b. m. przynosi 
również szc~egóły, świadczące o;rozczarowaniu opinji pu
blicznej w Rosyi: 

Dzienniki rosyjskie - poduosi wspomniane piBmo 
- zal/ł się z t .. go powodu, że 'IV Ros:yi brak zupełnie 
zap!lłu wojennego. Znany PdoIicy sta Struve ,ogłOSił w 
.Birżewyja Wieoomosti" artykuł, wzywający studentów, 
ażeby w tej dla ojczyzny tak cię~ldej cbwiii zdobyli się 
na odwagę ofiaro"ania życia.., obronie Rosyi. (Struve 
na emigracji wydawał czasopismo .Oswobożdienie", li 

po amnedtji wrócił do ROdyi.), • 
Znany profesor moskiewski, Sperllnski, zwraoa 

r6wnie w .Dirżewyja Wiedomosti" uwagę Ila iakt, że 
klasztory rosyjskie, rozporz~dllające olbrzymiemi IDal/łt
karni, nie okaza1y VII chwili tak doniosłej żadnej ofiar
ności. Khs~toron. żeńBkim aarzuca Spel'ański, że za
konnice nie Uośwlęcają się służbie samarytańskiej. 

Następstwa wojny w Rosji. 
K o n s t a u ~ y 11 o P () I, 19 października. 

Wycbodz/łce tu pismo perskie • Haver" ogłasza 
list SWeltO kijowskiego korespondenta, który między 
iUllemi donos i; 

W ostatuich dniach przyv: iezivno tU 25.000 ran' 



nyob Rosyan i nocami przetrausportowano do szpitali 
w Kijowie, aby nie Bwracać nWlIgi ludnolbi. Wuyatkie 
publiczne budynki i wieJe prywutnyóh przemieniono na 
szpitale. Ranni podnolzą waleczuość wojsk niemieckich 
i austryackich. 

Władze rosyjskie odbierają ludności wszystkie 
monety krUszcowe a daj" w zamian noty papierowe. 
Także rekwiruje si~ za bezcen płody rolnioze. Wojsko 
zajęło wszystkie młyny, co spowodowało dro!yznęl Bo
gatsi opuszczailł miasto. 

Wśród ludności ohrześcijańskiej i mahometańskiej 
daje si~ odczuwać niezadowolenie. Patrole żandarmeryj 
ohodzą ulicami dniem i nocą, aby pneszkodllić demon
stracyom. Listy i gazety podlpgają najostl'zejszej olln
zurze. Z' powodu zakazu nżywunia alkoholu, skarb ro
s}jski b~dzie miał w tym roku doohody ni~sze O miliard 
rubli. 

Bataljon uzupełniający Legionów. 

22 b. m. o godz. 7 wieczór nastąpiło w Krako
wie pożeguanie batalionu nzupełniajl\cego. który pod 
dowództwem batalionowego A. Galioy odmaszerował do 
Sucbej. Stan~ło przy raporcie 715 doskonale nbranego 
I doskonale prezentującego się żołnierza. Imieniem N. 
K. N. pożegnał ich naczelnik departamentu wojskowe
go Sikorski,. imieuiem zaś krakows!{ie; komendy woj
skowej kapitan Broch, który przyniósł legiQni stom ser
deczne pOlldrowienię od generała MatuszKi, komendanta 
wojskowego w Krakowie. 

Po odeb,'auiu wojskowego raportu przez kom. ~i
korsklego nastl\pił przegląd szczegółowy szeregó w, 
który stwierdzIł dobry stan wyekwipowania ~ołnie['zy. 
O godzinie 7.30 wieczorem z pieśnią na nstach. żegna
ny owacyjnie przez l cznie zebranl\ pnbliczność, odma
Szerował batalion na dworzec, gdzie czekał nań specjal
ny pociHg. W Suchej przygotował departament wojskowy 
bardzo dobre kwatery, oraz poc~ynił wszelkie przygo
towania, by nie dopuśoić ~adnych braków. W tym ~elu 
zalozono uawet własną piekarnię i t, p. 

BatalIOn A. Galicy Ula powiększyć kadry pnłka 
pierwszego, stojącego pod dowództwem pułkownika J. 
Piłsudskiego. 

Zwycięska potyczka legionistów. 

Legioniści polscy, którzy bohatersko odznaczyli 
się w walkacb koło Huszt i Marrnarosz-Sziget, a ostat
nio pod Koresmo7.o, jak nadchodzi wiadomośó drogą te· 
legraficzułł, idą jako awangard" armii tam operującej. 
Po zajęciU KoresIDOlo l e g i o n i ś c i P i e r~w 8 i P r z e
kro c z y ł i P a s g r a n i o z n y w ~ g i e r s lo: i i s ta· 
n ę l i n Ił t e r e u i e g a l i c y i s klm. Tu natknął się 
nieHczl y patrol legionistów ua znaczniejszy uddział ko
zacki. Kozacy, majl\c przewagę lIczebną, próbowali 
walki. Potyozka skończyła si~ jedllak ich klęską. Sie
dmiu kozaków dostało Się do niewoli, Jeden iJoległ. 
Kilku kozaków rannych u wieźli kozacy swoIm zwyoza
jem z pola walki. 

P/;\trol Legionu nie poniósł żaduych sh'at. W ręce 
n :lszyl:b dostało tlię też sporo broui kozackiej i 8 
koni. 

Te odd7.iały legionistów nIlleżą do drugIego i 
trl'leeiego pułku, któr3 dążą na teren wojny w Kró
lestwie. 

~zczury uciekające. 

Według walszawskiego .Hajuta" zgłosiła si~ po
dobno do warszawskiego guuernatora Easena delegacya 
Kom. Obyw. z Romanem Dmowskim na c~ele. Z tru· 
dem dODu8zczona do przedstawiciela władzy, miała de
legacja oświadczyć, ~e domaga sj~ ze strony miarodaj
nej zapewnianiu, iż Warszawa nie ulegnie bombardo
waniu. 

Delega,:ja miuła oświadczyć, iż ·w razie gdyby 
bodaj jeden gmach historyczny uległ zuiezczeniu-

nastrój JU'noaci, hołdującej dotlłd uz~ściowo oryentacji 
mOSkalofilskiej, może przyjąć kierunek przyohylay Au
Btrjl i Niemcom. 

Delegacja została podobllo nabobmiast areszto
wana. 

Pogłoska znamienna. WISŚi moskalofile kałdej 
Chwili, gdy zajdzie potrzeba, przeuncą się w stronę 
przeciwną· W łamańcach polityoznych są oni - arcy
mistrzami. 

Okrucieństwa Moskali w Galicji. 

Poniewtlź prasa tutejsza dotl\d jeszoze prawie za
chwycona jest kultural nością r .. syjsklł, por.wolimy so
bie ta przytoczyć za N. Reformą Z d. 21. b. m. urywki 
w .czynaoh" cofającej się armii rosyjskiej z Tarno
brzegu: 

.Z całą tarją wpadli Moskale na 
winną ludność żydowskI}. Gwałtom nie 
nawet starszym kobietom nie dat·owano ... 

Bogu ducha 

było końca, 

Opowiadają m:~dzy innemi o takiej scenie. Wy-
wlekajlł Moskale kilkudziesięciu żydów z· dom:5w kdą 

im trzymać straż przy drutach telegraflCznyuh. Z/.$ 
cbwil~ przybywa na koniu jakiś kozak i, przeciąwszy 

druty, znika. Zuowu za cbwilę zjawiają się ci, co żyl 
dom powierzyli straż i odraza poCil\gają ich do odpo
wiedzialności za zerwanie arutów. Trzech pierwllzych 
lepszydl idzie na ,stryczek, reszt ,\ bierze Da rynku po 
25 kijów." 

Hr. Zdzisław Tarnowski, dziedzic Tarnobrzega, 
pauł również ofiarą rozbestwionej dziczy. Spll\drowano 
mu 5 folwarków, zabrano 600 koni, meble pałacowe 
wywieliono na 16 wozach. Sam hrabia zoshł uprowa
dzony puez uciekających Moskali. Dalszy los jego nie
znany. 

Ze Lwowa dochodzl\ słuchy o pełnym przygnębie
nia uastroju mieszkańców. Moskale, widząc, że lada 
dzień będl\ musieli opaśoić miast" popuścili tJzczerze swej 
.szerokiej naturze". Przerażeniem szczególnie przejmo

wać muszą wiadomości o lic;;uyoh samobójstwach ze 
strony kobiet. 

Dokładniej o tych !>prawkauh .naszych wojsk" 
muszą być poiuf\Jl'mowani p.p. Balicki, Dmowski jako 
też ich kamraci graf Bobl'inski, bisku;J Eulogius4 oraz 
ich przyj aeiele. 

Sprostowanie. 

Do artykułt& "Swięto Rosyjskie" w pierwszym nu
mf'rze: "Do Broui" wkradła się pomyłk-l, którą n1UleJ
szem z przyjemnośJil\ prostujemy. F l a gę r o s y j s k ą 
wywieszono przy ul. Głównejnie pod 
nor e m 5-y m a I Q S-i m numerem. 

Na wiecu P. O. N. d. 25[X b. zebrano 82 rb. 
40 kop. 
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