








RODACY !
By spokój w kraju był, by wstały domy 

ze zgliszcz i miękką runią porosły pola — tam 

w chmurne dni i w nocy wietrznych godziny, 

na warcie stoją mocia 31 śmiali N A S I  Ż O Ł 

N I E R Z E ,  naszej pracy młodą bronią krwią.

Byśmy w zagon złote ziarno siali w uko

chaną ziemię, gdzieś w polu nie ziarno lecz 

własne głowy w ziemię składają N A S I  Ż O Ł 

N I E R Z E ,  gdy armat huk im gra.

By nam po dnia trudach mógł w ciepłej 

chaty ścianach jak w ramionach matki, śnić się 

nowej pracy plon — hen, po dniu marszu, po 

dniu walki, pod namiotem, gorączką miotani, 

śpią ranni N A S I  Ż O Ł N I E R Z E ,  a śni im 

się wróg i śmierć.

A czyż nie bracia to nasi rodzeni?

Czyż nie synkowie na łonach naszych matek 

wykołysani? Nie ojcowie dzieci naszych drob

nych, nie kochankowie, nie mężowie nasi?

A czyż to nie nasza własna krew? krew 

z pod serca.

Poszli — bo tak trza! poszli — by z włas

nych piersi uczynić mur, co się odeń wroga 

złość odbija.

Poszli — bo dzielność w nich jest a moc, 

co się śmierci nie lęka, bo dusze mają gorące, 

kochania Ojczyzny — Matki pełne.

Poszli, ale serca nasze są z nimi.

Nie będą, nie będą z głodu i zimna drzeć!

Poślemy im to ziarno sypkie naszych 

śpichlerzów, niech siłę do walki im da, na

szym chłopcom!

Poślemy im to białe płótno naszych pól, 

niech otuli ich ciała miękko,' obwiąże ich rany 

i zdrowie im da — naszym chłopcom.

Poślemy im sukno i kożuchy, niech w noce 

mroźne zimowe ciepło im dadzą naszym 

chłopcom 1

Złożymy się wszyscy, damy im na co 

nas stać!

Niech do nich dary nasze idą, niech z ser

cami naszemi do nich idą, boć to synkowie, 

bracia ojce i kochankowie nasi!

L i l a  W ł o d a r s k a .

Włodawa, d. 27 października 1919 r.

Władysław Przegaliński.

Z powodu rocznic narodowych.
Sto dwudziesta piąta rocznica przysięgi Ta

deusza Kościuszki, złożonej Narodowi Polskie

mu 2-1 marca 1794 r. na rynku Krakowskim, 

i setna rocznica zgonu Jana Kilińskiego w dniu 

2G stycznia 1819 r., uroczyście poraź pierwszy 

w roku bieżącym obchodzone w wolnej na

reszcie od wrogów, naprawdę już Niepodłegłej 

Polsce, są dalszemi świetnemi odblaskami wiel

kich momentów dziejowych i doniosłych wy

darzeń historycznych, które niegdyś—w chwilach 

upadku Polski — rozegrały się na naszej ziemi. 

Są one wspomnieniem bądź szlachetnych i mąd

rych czynów najlepszych mężów w Narodzie, 

bądź rozpaczliwych usiłowań, aby już na skraju 

przepaści powstrzymać ginącą Ojczyznę od 

stoczenia się w otchłań niewoli.

Nie od dzisiaj dopiero ludzie pojęli prawdzi

we znaczenie Ojczyzny. Oddawna już zrozumia

no, że Ojczyzna — to wielki i wspólny dom 

bezpieczny, w którym obok siebie pomieścić się 

mogą i dwory szlacheckie i domki mieszczańskie 

i zagrody włościańskie i warsztaty rzemieślni

cze; że wszyscy mieszkańcy jednej ziemi oj

czystej mają jednakowe prawo do korzystania 

z jej dobrodziejstw, lecz zarazem jednakowe 

mają względem niej obowiązki, że wszystkim 

zarówno tej ziemi, jako wspólnego domu, strzedz, 

bronić i dla niej pracować należy.

Rzecz znamienna, że najpierwej uświado

miły sobie to te państwa, które właśnie wyszły 

zwycięsko z tej wielkiej wszechświatowej wojny.

Najpierw zrozumiała to Anglja — i już 

przed wiekami wprowadziła do swego ustroju
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zasady wolności i równouprawnienia. Po niej na wrogie sobie partje i zwalczające się na

prawie jednocześnie uczyniły to Ameryka wzajem stronnictwa, aby w tej rozterce dusza 

i Francja, pierwsza — biorąc odrazu demokra- narodu powoli niszczała, zatracając w sobie 

tyczny ustrój za podstawę dla budowy swoje- pamięć o ideałach swojej świetnej przeszłości, 

go państwa, druga — przeszedłszy wprzód przez

gwałtowne wstrząśnienia krwawej rewolucji. A gdy nareszcie opadły pęta niewoli, wy-

Uczyniła to i Polska, uchwalając na Wielkim dawało się to sprawą prostą^i^naturalną, że

Sejmie czteroletnim 1791 roku wiekopomną odrodzony naród znowu staj& się sobą po-

konstytucję 3-go Maja, która spokojnie i bez wróci natychmiast do ShmI^a swojej tradycji dzie-

krwi rozlewu, bez przymusu i jedynie z dobrej jowej, obcą przerwanej przemocą, i w zjedno-

woli Narodu, zrównała odrazu wszystkie stany, czeniu i zgodzie kłaść będzie podwaliny dla

a dając im jednakowe prawa, powołała wszyst- nowego życia; że najpierw skieruje wszystkie

kich obywateli do służenia wspólnej Ojczyznie. swoje siły do ustalenia i utrwalenia granic pań-

1 ttowet potem — w chwili niebezpieczeń- stwowych, niepewnych jeszcze i zewsząd za-

stwa — szlachcic Tadeusz Kościuszko, włością- grożonych, a następnie przystąpi do przepro-

nin Bartosz Głowacki z pod Racławic i mieszczą- wadzenia reform w swoim wewnętrznym ustro-

nin Jan Kiliński, posłuszni i miłujący wspólną К - t a k  niezbędnych, ale . sprawiedliwych

ziemię synowie, jako przedstawiciele swoich Łi'a wszystkich warstw i dla ca ego narodu,

stanów, jak symbole narodowe, stają ramię przy Lecz — czy dlatego, że podług prawa na-

ramieniu w jednym szeregu ku obronie współ- tury wszelki organizm po długiej chorobie nie

nej Matki — Ojczyzny. odrazu powraca do sił i zdrowia; czy długo-

Te trzy postacie złączone razem są praw- trwała niewola i ciemnota uczyniła nas zbyt

dziwie żywem uosobieniem całej, wolnej i nie- nieczułymi na światło i prawdę; czy też wrogie

podległej Polski— Ojczyzny. wpływy zbyt głęboko znieprawiły duszę naro-

I stało się już wówczas to co mogło dać du — dość, że gdy nadszedł czas wyzwolenia,

Polsce siłę i trwałość, zdrowie i zapewnienie zbyt mało w Polsce pracy zgodnej i twórczej,

szczęśliwej przyszłości;* nastąpiło z je  dno- natomiast wszędzie zmaganie się partji i stron-

czen i e  c a ł e go  Na r od u .  nictw. 1 jak przed stu laty obca przemoc

Nie trudno sobie przedstawić, jaką dzisiaj przeszkodziła odrodzeniu się Polski, tak teraz

byłaby Polska, gdyby była mogła iść dalej po obce czynniki w tym samym celu sączą w żyły

tej wybranej drodze. *' narodu polskiego idee anarchji i przewrotu.

Miałaby dzisiaj lud wiejski oświecony A wielu, zbyt wielu mieniących się najlepszy- 

i patrjotyczny, mieszczaństwo zasobne i kul- mi synami Ojczyzny, ślepo idą za nimi po tej 

turalne, inteligencję postępową i demokratycz- samej drodze. Zamiast nieść ludowi przede- 

ną, byłaby krajem spokojnym i szczęśliwym, wszystkiem oświatę i niecić w jego sercach 

wewnątrz praworządnym, nazewnątrz bezpiecz- uśpioną miłość Ojczyzny, — pod osłoną zwodni- 

nym i potężnym. czybh, ale tanich haseł powszechnej równości 

Lecz tego właśnie lękały się sąsiednie i ogólnego, szczęścia budzą w ciemnych tłu- 

państwa zaborcze — i brutalną przemocą łamiąc mach nienawiść i niskie instynkty, szerzą roz

prawa boskie i ludzkie, pogrążyły Polskę w nie- łam i zamęt. Jedni może w dobrej wierze lub 

dolę wiekowej niewoli, ucisku i ciemnoty, otumanieni, inni z pewnością ze złej woli 

A slustecznemi ku temu w ich rękach środka- i z ukrytemi zamiarami głoszą, że oni pierwsi 

mi były — najpierw rozdarcie kraju na trzy są prawdziwymi przyjaciółmi chłopa i mieszcza- 

odrębne dzielnice, które, zatracając zwolna po- nina, robotnika i rzemieślnika; że oni pierwsi 

czucie jedności, z biegiem czasu obcemi dla należycie zrozumieli i gorąco wzięli do serca 

siebie stać się miały, — następnie sztuczne wy- te pojęcia: lu d  i l u d o w y ;  że oni pierwsi 

twarzanie i czujne podtrzymywanie rozdziału nieomal wydobyli na światło boże i wprowa- 

w narodzie polskim na klasy, stany i warstwy, dzili do naszego języka te właśnie słowa „lud”



i „ludowy", które zawsze i wszędzie tak głośno 

powtarzają, odmieniając je przez wszystkie for

my, rodzaje i przypadki. A chełpiąc się tak, 

nie wiedzą, albo raczej nie chcą pamiętać 

i uznać, że lud prosty i mieszczaństwo w Polsce 

wcześniej niż gdziekolwiek indziej stały się 

częścią składową całego narodu; że już przed 

stu kilkudziesięciu laty szlachta polska w kon

stytucji о-go maja wypCb *ч̂ а rękę do chłopa 

i mieszczanina, jako do swoich współbraci; 

że już Uniwersał Tadeusza Kościuszki pod 

Połańcem, a potem Rząd Narodowy 1863-go r. 

uczynił z chłopa i mieszczanina obywateli wol

nego kraju i dziedziców swojej własności; że 

Kodeks Napoleona już przed stu laty przeszło, 

znosząc stany i przywileje, nadał wszystkim 

mieszkańcom tej ziemi równość w obliczu pra

wa; że już przed stu laty prawie Zygmunt Kra

siński, arystokrata z rodu i z ducha, marzył 

i śpiewał „jeden tylko, jeden cud, z polską 

szlachtą — polski lud“ ; że Staszyc, Brzostowscy 

i wielu innych, bardzo wielu patrjotów przez 

całe stulecie minionej niewoli budowali trwałe 

podstawy dla dobrobytu tego ludu, tworząc 

ofiarą własnego mienia nieraz wielkie i wzniosłe 

fundacje ludowe; że myśl o ludzie, jako o 

przyszłej nadziei Narodu, troska o jego oświa

tę, praca nad jego uspołecznieniem — przez 

wiek cały, jak złote nici przewijają się gęsto 

w paśmie szarych dni minionej niewoli, choć 

tak skwapliwie były wyławiane i niszczone 

przez wrogów.

Z takiej przeszłości czerpiąc otuchę na 

przyszłość, wierzyć i ufać nam trzeba, że zdro

wy instynkt ludu polskiego w powodzi słów 

jałowych i kłamliwych obietnic odróżni i wy

dobyć dla siebie potrafi zdrowe ziarno prawdy 

i dobra i że odrodzone Państwo Polskie sil- 

nemi ramionami z jednakową miłością obejmie 

cały swój naród, nie czyniąc różnicy między 

swoimi synami. A w dążeniu do tego ideału, 

w poszukiwaniu tej prawdy i w tej twórczej pracy 

zjednoczonemu Narodowi Polskiemu przyświe

cać będą swoim przykładem takie imiona, jak 

Tadeusza Kościuszki, Bartosza Głowackiego 

i Jana Kilińskiego — wielkie świetlane postacie 

naszej przyszłości.

Marja Włodarska.

„Z niedawnej przeszłości".
Cudny poranek ozłocił ziemię, wietrzyk 

cichutko szemrał pomiędzy liśćmi, jak gdyby 

gniewny na wschodzący dzionek, przeszkadza

jący mu prowadzić nocną rozmowę z drzewami.

Wszystko zajaśniało purpurą i złotem. 

Kropla rosy zakochana w słońcu odbiła w so

bie jego obraz, ozdabiając go rubinami i topa- 

zami; pajęczyna zawieszona na trawach utkała 

swą leciuchną gazę perłami wilgoci, wstydząc 

się swej szarości przy błyszczącym majestacie.

Ptactwo zerwało się ze snu i uleciało 

w powietrze śpiewając radośnie, zatapiało swe 

skrzydła w błękicie, rozkoszując się światłem.

Ze starego kościołka, otoczonego wieńcem 

lip szumiących, odezwał się głos dzwonka, po

płynął nad gromadą pobielanych chat, tulących 

się do siebie, jak stado gołębi, płynął po bło

niu, aż zginął daleko w zielonej gęstwinie. 

Wszystko oddychało radością i spokojem — 

prócz ludzi, Ojczyna jęczała, synowie jej 

opuszczali domy, rodziny i szli walczyć o 

wolność swej Matki — ziemi.

Młody pan tej wioski przed kilkunastu 

dniami zniknął wraz z kilku z czeladzi, zosta

wiwszy wszystko na opiece staruszka plebana 

i ludzi wioskowych.

Gdzie poszedł, nikt nie wiedział, domyśla

no się tylko że na moskala. Plebanowi przy

noszono wieści o panu wraz z wieścią zwy

cięstwa lub klęski.

W  taki to dzień pogodny г odgłosem 

dzwonka kapłan rozpoczął mszę poranną. Gro

mada ludzi utonęła w żarliwej modlitwie, każdy 

stał swoją prośbą przed tron pana Niebieskie

go, wszyscy cierpiąc wspólnie błagali o ratunek.

Ksiądz oczy wzniósł wysoko: tam gdzie 

syn Boży na krzyżu kona, pot krwawy spływa 

Mu po czole, bok przebity cierpi, lecz zbawia.

Nagle wśród ciszy modlitewnej do kościoł

ka wpadło dziewczę bose i blade i krzykiem 

przypadło do ołłtarza

s
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„Dobrodzieju! ratujcie! moskale idą“ .

Ksiądz drgnął, drzącemi rękami wzniósł 

hostję wysoko

„Oto baranek Boży“.

Lud z głośnym jękiem wpadł na kolana, 

płacz się rozległ. Coraz więcej ludzi przyby

wało, ruch i przestrach zapanował. Kobiety 

cisnęły się do ołtarza wyciągając ręce i za

wodząc, inne z przerażenia milkły, tuląc dzieci 

do siebie, jak jaskółki, pisklęta swe w chwili 

burzy. Niektórzy z krzykiem biegli do chat, a 

biegnąc nie mogli trafić do drzwi kościelnych, 

przerażenie zmysły im odjęło.

Ksiądz blady silnym głosem zaintonował: 

Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmier

telny.
j

1 poszła pieśń potężna, lud ją powtórzył 

z jękiem i płaczem. Wtem zatętniało, zaszumia

ło i hurmą moskale z dzikim wyciem i dobytą 

bronią wpadli do kościoła. Lud z przestrachem 

rzucił się przed ołtarz, kilku parobków po

rwało za chorągwie dla obrony. Krzyki się 

wzmogły, walka zawrzała, jęki mordowanych 

i bitych kolbami zmieszały się z rykiem zwie

rzęcym moskali.

Ksiądz z wzniesionemi oczyma, blady, 

z rozwianym włosem, przyciskał krzyż do 

piersi szepcząc

„Ratuj Twój lud o Panie".

Do stóp księdza przyczołgała się mała 

dziecina, objęła go za nogi i z przestrachem 

schwoła swą twarzyczkę w białą albę.
%

Wtem^ nad białą głową kapłana błysnęła 

szabla. „Żywcem go brać“ krzyknął głos do

wódcy, i raz spadł na dziecko, a krew niewi

niątka obryzgała ołtarz. Księdza porwano 

i wywleczono z kościoła. Moskale, pomordo

wawszy i zrabowawszy ołtarze, rzucili się do 

chat. W  plebani pełno żołnierzy. Na ganku 

przed rozpartym pułkownikiem stoi ksiądz, 

nogi się pod nim uginają, więc go żołnierze 

szturchańcami podtrzymują.

„Ty nie chcesz odpowiedzieć, przeklęty ła

chu — ty wiesz, ty jemu pisma woził, pieniądze; 

gdzie on jest?. Nie otrzymawszy odpowiedzi 

pułkownik czerwony z furją przyskoczył i wy

mierzył kapłanowi policzek.

Staruszek zachwiał się, żołnierze wybuch- 

nęli śmiechem.

' s v v t *

Nagle dziki pułKownik zmieniając taktykę 

przybrał wyraz czułości.

„No ty stary, ty słabeńki — Sasza! wódki! 

pij! jak wypijesz, to powiesz, gdzie on, ten twój 

przyjaciel, bo widzisz Car się na niego gniewa— 

masz p ij! “ podsunął mu kieliszek. Ksiądz 

z obrzydzeniem odwrócił głowę, słabym gło

sem odparł

„Nie powiem, nie wiem“.

Pułkownik zgrzytnął zębami „Da-ty nie 

wiesz po dobremu, ty zaraz będziesz wiedział" 

i wrzasnął z wściekłością:

„Bić! pałek — dwieście pałek temu mia- 

tieżnikowi! a co — powiesz?"

„Nie, zabijcie, nie powiem!!!.

Żołnierze ściągnęli ubranie z księdza; pał-‘ 

ki świsnęły; pierwsze głuche uderzenia zadzwo

niły na nagich plecach starca.

Kapłan blady dzwięcznym głosem zaczął: 

„Miserere mei“ twarz mu wypiękniała, wygła

dziła się, w oczach zagasłych błysnął dawnych 

męczenników zapał. W  krotce jednak pieśń 

cichła, krew purpurą oblała mu plecy. Naraz 

jęknął, zachwiał się i runął w piasek. Ostatnie 

razy wyliczono już na trupie.

Ku wieczorowi moskale opuścili wieś, pod

paliwszy ją. Wśród ponurej ciszy noc zapadła, 

księżyc wysunął się srebrny i oświetlił niepod- 

palone zgliszcze; kilka jasnych promieni wcisnęło 

się do kościoła, srebrząc rąbkami jasnemi ża

łobne cienie i drżąc zawisły u krzyża.

Chrystus opuścił na piersi twarz bolesną 

i skonał. U stóp Jego bieleje zimne ciałko 

dziecięcia, a jasne twarze pomordowanych 

w martwej ciszy wołają miłosierdzia.

„Gadaj popie, gdzie to pan ze dworu? 

ten buntownik" — Ksiądz milczy.



D. W ŁO D A RSK A . D. W ŁO D A R SK A .

„Pobojowisko41.
Z plecionych sznurów winograda 

skrwawionym gradem liść opada___

Bezkarnie wicher zimny hula; - 

nad krwawym polem płaczą kruki, 

jako te płaczki żałujące 

skrzyknięte przez bitewne huki . . . .

Idzie przez trupów sinych pola

żołnierska do la____

Na fałd zszarpany jej opony 

winogradowy liść czerwony 

pada; a szepty tajemnicze 

czepiają się jej stóp___

I cóż, że wicher liście zwiał? 

i cóż, że zieleń zmyły deszcze ? . . . .  

wiosenna radość wróci jeszcze, 

choć wicher słońcu chce dać kłam

Umilkły grzmotnę jęki dział 

zgiełki jękliwe, a złowieszcze. . . .

Na przekór śmierci — żyjem jeszcze! 

bo gdzież jest życie: tu czy t a m ? . . . .

Ziemia zasłana ciał pokotem — 

a sennym lotem 

proste, żołnierskie idą dusze 

w jesiennej, chłodnej zawierusze 

za chmur skłębienia, w jasne znicze 

za niezbadany próg____

A na ciał ległych zimne trupy 

ciche, spokojne dłonie kładzie 

jesiennych smętków zwiewna dusza, 

ukryta w krwawym winogradzie

Z plecionych sznurów winograda 

skrwawionym gradem liść opada___

„ Ś L A D Y ”.
Długą aleję parku starego

zasłał dziś biały, puszysty śnieg. . . .

Ktoś tędy jechał___Czy rycerz młody?....

Ktoś tędy pędził z wiatrem w zawody 

Widziały drzewa konia karego

i krwawych kropli na ziemi ścieg___

Dziś wszystko pokrył mięciuchny śnieg___

* *

♦

Biegli drożyną, leśną drożyną.... 

dzisiaj ją zasłał śnieżysty puch___

A nad głowami szumią sztandary, 

a w sercach tyle nadziei, wiary!

Ułańskie piosnki echami płyną, 

prowadzi zapał, a gra im D u ch !....

Ślady nóg końskich skrył śnieżny puch.

* *

*

Nad jasną taflą zamarzłej toni 

(dzisiaj ją lśniący pokrywa śnieg)

Konie zwrócili gdzieś w boczne drog i.... 

Dokąd pobiegli? — Brzękły ostrogi 

i jeno ślady zostały w błoni —

Lecz w nocy .... błotny jeziora brzeg 

pokrył srebrzysty, błąszczący śnieg ....

Witam Cię Polsko!
Witam cię Polsko, Ty królewno śpiąca, 

Marzenie, szczęście i kochanie moje—

Witam Cię sercem, miłością gorącą,

Witam Twe blaski i promienie twoje!

Ty jak królewna zaklęta w swej baśni 

Powstałaś wolna piękna promieniąca. . .  

Cóż jeszcze więcej blaski twe rozjaśni, 

Jeśli ty jaśniej świecisz mi od słońca?

7
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Mówią sąsiedzi żeś zmartwychpowstała—

Kłam to, nieprawda, jako Bóg na niebie!

Tyś ze snu tylko jako dziecię wstała,

A wiara nasza przebudziła Ciebie.

Tyś zawsze była „tą co nie zginęła",

Tak w swych pacierzach mówiły twe dzieci 

I jeśliś wstała to nie z miecza dzieła 

Lecz z silnej Wiary, którą Miłość nieci

Nie łaska cudza zrodzona na tronie,

Lecz wiara nasza co wywraca góry 

Włożyła żywy wieniec na Twe skronie 

I przyodziała cię w togi, w purpury.

Świetne, wspaniałe piękne Twe powstanie 

Z własnych popiołów, z własnej krwi kałuży 

Nową nam perłą w historji zostanie, 

Wzorem zaś innym narodom posłuży.

Bilans wielkiej wojny Europejskiej.
Pomimo wszelkich praw boskich i ludzkich, 

na zasadzie których należało się narodowi na

szemu niepodległość, pomimo iż, pragnąc jej 

zawsze, jako dobra najwyższego, nie wątpi

liśmy nigdy, że ona nastąpić musi, niepodobna 

było przewidzieć tych warunków', tego układu 

stosunków, tych faktów, które nam wyzwole

nie przyspieszyć miały. Poprzedził je szereg fak

tów niespodziewanych, które wszystkie zawarte 

zostały w jednym spodziewanym, wielkim a 

strasznym, w fakcie — w o j n y .

Człowiekowi zastanawiającemu się nad tą 

sprawą, a miłującemu ludzkość, trudno się 

oprzeć poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie: 

czemu ta ludzkość dla wyrównania praw i spraw 

swoich wciąż broczy w krwi ofiar, przeważnie 

niewinnych, czemu wciąż jeszcze i to nawet 

w imię podniosłych ideałów — popiera popeł

nianie okrucieństw, o których myślenie krew 

w żyłach ścina, czemu wciąż „homo homini 

lupus“, czemu ci „ludzie—to kainowe plemię — 

ludzię, czy szakale", (Artiur Grottger: „Wojna"),

Żyj więc na chlubę swym synom, na chwałę, 

Na zawsze zostań tą pochodnią jasną,

Której promienie raczej słońca całe 

Przyćmią, zasłonią, nim zbledną, lub zgasną!

Niech się Twój każdy święci dzionek złoty, 

Głos naszych ojców ideał prastary; 

Roztaczaj blask: ^tffly, światła, cnoty 

1 bądź symbolem Męczeństwa i Wiary!

ED W A R D  KASPRZYCKI.

Sarykamysz, d. 17 października 1918 r.
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czemu wciąż barbarzyńskie ofiary, ofiary, 

ofiary?! A jak wielkie, jak straszne ofiary!

Obliczyć je szczegółowo trudno, choć 

trudno zapomnieć, że każdy szczegół — to 

śmierć, to konanie, to kalectwo, to sieroctwo, 

to łzy, to ból, to tortury!

W bilansie jednak ogólnym, obliczenie 

przybliżone, z nieuniknioną znaczną niedokład

nością, wystarczy do ujawnienia tego, co po

chłonęła wojna, do uwydatnienia jej grozy.

10,000,000 poległych, 7,000,000kalek zupeł

nie niedołężnych i kilkanaście miljor.ów mniej 

ciężko i lekko rannych dają nam około 80,000,000 

ofiar z pośród 40 i kilku miljonów ludzi wysta

wionych w ciągu lat ó-ciu na „mięso pod ar

maty" — to ofiary bezbośrednie.

Ofiary chorób, spowodowanych wojną, a 

głównie ofiary niedostatecznego pod względem 

ilości i jakości odżywiania obliczyć się bezpo

średnio nie dadzą. Można jednak ocenić je 

w przybliżeniu przez porównanie średniej śmier

telności przed wojną (18—20°/oo) z tą, do jakiej 

doszliśmy w ostatnich miesiącach (80—35°/on



a w niektórych miejscowościach do lud

ności rocznie). Wyniesie to co najmniej ] 2°/00 

różnicy w końcu okresu, średnio zaś około G°/00, 

czyli w ciągu lat 5-ciu ogółem 3°/0 ludności, 

objętej terenem wojny, a liczącej przeszło 

200 miljonów, zatem przeszło 6,000,000 po

średnich ofiar wojny. Zważywszy zaś, że opła

kany stan zdrowotno^- prędko się popra

wi, możemy liczyć cortajinniej 10,000,000 po

ległych nie na polu bitwy, a więc ogółem do 

30 miljonów (wraz z lekko rannymi do 40 mil.) 

ofiar w ludziach — bliźnich naszych.

A co to jest 40,000,000? To jest liczba 

tak wielka, że do niej rachowaćby trzeba 

około 10 lat! 40,000,000 ludzi ustawionych 

w odległości wyciągniętej ręki otoczyłoby 

ziemię 2 razy dookoła. Umieszczenie tych lu

dzi obok siebie wzdłuż i wszerz wymagałoby 

placu 100-włókowego, a takaż ilość wojska 

wraz ze wszystkiemi potrzebami nie pomieściła

by się na całej powierzchni Janowskiego powiatu.

Wojsko to w ciągu lat pięciu przelało 

krwi własnej i cudzej przeszło pół miljona 

korcy, t. j. przeszło 5000 wagonów, które za

barwiłyby na czerwono morze całe, a napeł

niłyby niemałe jezioro żywą krwią ludzką, 

w bratobójczych walkach wytoczoną!

A ileż kosztowało pozabijanie tych wszyst

kich ludzi?

Koalicja liczy sobie podobno 500 miljar- 

dów franków strat wojennych; gdyby na pań

stwa centralne wypadło około 300, wyniosłoby 

to do 800 miljardów strat bezpośrednich, oprócz 

zniszczonych bezpowrotnie zabytków kultury 

i sztuki, cennych pamiątek, fabryk i warsztatów 

pracy, zaniechanych zasiewów i zbiorów, i t. 

d ., co uczyni liczne setki miljardów.

Gdybyśmy straty wojenne dotychczasowe, 

bez ich następstw, liczyli tylko na 1000 miljar

dów, to wyniesie taką sumę, że rulon monet 

20-frankowych złotych otoczyłby kulę ziemską 

trzykrotnie. Wagonów wypełnionych monetą 

złotą wypadłoby 30.000, t. j. około 1000 po

ciągów, które zajęłyby tor kolejowy od Szastar

ki do Warszawy.

Zabicie każdego człowieka kosztowało oko

ło 100,000 fr., to jest mniej więcej tyle, ile za

robiłby każdy przez całe życie, którego pozba

wiony został!

Czy taka wojna położy kres wojnom

w przyszłości?

Czy takie ofiary dadzą pozostałej ludzkości 

przyszłość lepszą, jaśniejszą, czy ją zbliżą do 

ideału, którego wartość odpowiadałaby po

niesionym ofiarom??

WŁODZIMIERZ WŁODARSKI.

K O N F E K C J A
D A M S K A  i M Ę S K A  

— oraz —

GALANTERJA 

E. DYAKOW SKIEJ
W  J A N O W I E .

(Hotel Polski).

S K Ł A D

TOWARÓW BŁAWATNYCH

B. ZYLBERA
W  JA N O W IE , 

ulica Zamojska 384.



Mydło od świerzby. M aść od świerzby.

Apteka i Laboratorium Farmaceutyczne

= St. Stmźyńskiego=
w Janowie Lubelskim .

Środki lecznicze krajowe i zagraniczne. 

W ody mineralne naturalne i sztuczne. 

Środki opatrunkowe wyjałowione. 

Wyroby gumowe, narzędzia chirurgiczne. 

Mydła lecznicze i toaletowe.

Hotel Polski
W К

Cukiernia

i Restauracja

Artur Polanowski

w Janowie Lubeli

Płyn od świerzby dla koni.
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KSIĘGARNIA POLSKA

W  J A N O W I E  

ul. Zamojska, dom p. Polanowskiego.

===== P O L E C A :  =  

podręczniki szkolne, materjały 

piśmienne, wszelką galanterję 

=  i zabawki dziecinne. =

K S I Ę G A R N I A  R E L I G I J N A .  

D E W O C J O N A L J A

KLEM ENTYNA MACHNIKOINSKA
J A N Ó W  

Rynek, dom własny.

~  ~



S Y N D Y K A T  R O L N I C Z Y

Filje: w Janowie, Kraśniku, Zaklikowie i Rachowie.

P O L E C A :

NASIONA WSZELKIEGO RODZAJU 

MŁOCARNIE sztyftowe, cepowe i na prostą słomę. 

MANEŻE, WIALNIE i MŁYNKI.

MASZYNY do czyszczenia zboża i nasion.

PARNIKI, SIECZKARNIE.

SIEKACZE, PŁUCZKI.

PŁUGI krajowe i zagraniczne, jedno- i wieloskibowe. 

BRONY, KULTYWATORY.

NARZĘDZIA RZEMIEŚLNICZE.

SZKŁO DO OKIEN.

ŻELAZO, cement, papa, naczynia emaljowane, żeleźniaki. 

BLACHY kuchenne i ruszty.

OKUCIA wszelkiego rodzaju do drzwi i okien 

i WSZELKIE INNE TOWARY.

K U P U J E  i płaci najwyższe ceny:

NASIONA WSZELKIEGO RODZAJU. 

ZBOŻA NIEOBJĘTE MONOPOLEM. 

PRZĘDZIWO lnu i konopi.








