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“Niemcy wobec przyszłej wojny.” 
(Dzieło pod powyższym 

tytułem, krótko przed woj- 
113 obecną przez generała 
Friedricha von Bernhardi 
napisane, wywołało w Niem- 
czech ogromne wrażenie. Ce- 
lem zapoznania Czytelników 
z duchem i motywami nie- 
mieckiego militaryzmu, po- 
dajemy w przekładzie waż- 
niejsze ustępy, podkreślając 
charakterystyczne miejsca, 
malujące dosadnie niemiecką 
zachłanność zaborczą, oraz 
irh bałwochwalczą ufność w 

brutalną siłę pięści i pychę). 
'Doniosłość wojny w poli- 

tycznym i moralnym rozwo- 
ui ludzkości została skryty- 
kowaną przez szerokie sfery 
nowożytnego cywilizowane- 
go świata, w sposób, który 
zagraża osłabieniem odpor- 
nei siły państw przez podko- 
panie wojowniczego ducha 
ludu. Takie poglądy rozsie- 
wano szeroko w Niemczech 
i zdaje się, jakoby całe war- 

stwy naszego narodu utraci- 
ły ten idealny zapał, jaki się 
złożył na wielkość jego hi- 
storyk 

"Ze wzrostem dobrobytu, 
w jakim żyją obecnie, są o- 
ne niezdolne do poświęcenia 
przyjemności chwili na rzecz 
wielkich idei i dobrowolnie 
przymykają oczy na obowią- 
zki wobec naszej przyszłości 
i naglących zadań międzyna- 
rodowego życia, jakie obec- 
nie wymagają rozwiązania. 

"Niemieckie domy handlo- 
we rozrzucone są po całym 
świecie; niemieccy kupcy 
przebiegają wszystkie części 
kuli ziemskiej; część angiel- 
skiego hurtownego handlu 
jest, jak wiadomo w rękach 
Niemców, którzy, mówiąc 
nawiasem, po największej 
części są straceni dla własnej 
ojczyzny. W takich warun- 
kach nasz narodowy mają- 
tek wzrastał w gwałtownem 
tempie. 

"Zarówno właściciele, jak 
i funkcyonaryusze w naszym 
handlu i przemyśle nie pra- 
gną przerwy w tym rozwo- 

ju. Sądzą oni. że pokój jest 
nieodzownym warunkiem 
handlu. Są tego zdania, że 
będziemy mieli przyznane 
prawo wolnej kon'kurencyi, a 

zapominają, że nasze zwy- 
cięskie w’ojny nigdy nie u- 

szkodziły naszego interesu i 
że siła polityczna, przez woj- 
ny uzyskana, umożliwiła ten 

ogromny postęp naszego 
handlu i przemysłu. 

"Powszechna służba woj- 
skowa również przyczynia 
*ię do zamiłowania pokoju, 
gdyż w dzisiejszych czasach 
wojna nie dotyka, jak daw- 
niej, ściśle określonych kół, 
ale cały naród cierpi żarów- 
nr': wszystkie rodziny i 

w>zvstfkie klasy muszą pła- 
rir jednakowy haracz z ludz- 
kiego życia. Wreszcie okazu- 
je ■się wynik tego wyobraże- 
nia o pokoju, tak powszech- 
nego i charakterystycznego 
w tych czasach: Przekona- 
nie. że wojna sama przez się 
j<**t objawem barbarzyń- 
stwa. niegodnym postępowe- 
go narodu i że najpiękniej- 
sze kwiaty 'kultury tylko 
podczas pokoju rozwijać się 
mogą. 

'Pod wszechstronnym 
wpływem takich poglądów i 

dążeń uważamy swoje wo- 
jenne przygotowania za pra-l 
wie niemożliwy do zniesienia 
ciężar, a jego ulżenie za waż- 
ny obowiązek rady państwa. 
Zapomnieliśmy widocznie, 
że świadome zwiększanie 
naszych zbrojeń nie jest 
złem koniecznem, ale wprost 
nieodzownym warunkiem 
naszej narodowej siły i jedy- 
ną gwarancyą naszych mię- 
dzy narodowych uroszczeń. 
Przyzwyczailiśmy się uwa- 
żać wojnę za przekleństwo, a 

nie chcemy jej uznać za naj- 
większy czynnik w postępie' 
kultury i potęgi. 

“Pomimo wszelkich poko- 
jowych widoków na razie, 
pomiędzy mocarstwami ist- 
nieje nader silne napięcie i 
trudno przypuścić, aby ich 
dążenia, w wielu punktach 
sobie przeciwne, dały się po- 
kojowo załatwić. W tern 
zmaganiu się najpotężniej- 
szych narodów, które próbu- 
ją metod pokojowych tak 
długo, aż różnice pomiędzy 
nimi pogodzić się nie dadzą, 
nasz naród niemiecki jest ze 
wszech stron zagrożonym. 
Jest to w pierwszym rzędzie 

| wynikiem naszego geografi- 
cznego położenia w pośród 
nieprzyjaznych rywalów, a 

także i tej okoliczności, że- 
śmy się wcisnęli jako przyby- 
sze i dorobkiewicze pomię- 
dzy inne państwa, które już 
wcześniej zajęły swoje miej- 
sca, a które teraz roszczą so- 
bie pretensyę do części na- 

szych terytoryów w tym 
świecie, podczas gdy my 
przez wieki górowaliśmy tyl- 
ko w dziedzinie intelektu. W 
ten sposób naruszyliśmy ty- 
siąc interesów i wywołali 
gorżką nienawiść. Jeżeli 
przyjmiemy możliwość gwał- 
townego rozwiązania istnie- 
jących trudności, jeśli poli- 
tyczna kryzys doprowadzi 
do wojennej akcyi, Niemcy 
znajdą się w groźnej sytua- 
cyi wpośród tych wszyst- 
kich sił zbrojnych, przeciw 
nim skierowanych. Z drugiej 
strony wynik takiej walki 
będzie decydował o całej 
przyszłości Niemiec jako 
państwa i narodu. Mamy 
bardzo wiele do zyskania, 
lub do stracenia w takiej 
walce. 

“Będziemy otoczeni naj- 
większemi niebezpieczeń- 
stwami i tylko wówczas mo- 

żemy z tej walki przeciw ca- 
łemu światu wrogich ele- 
mentów wyjść zwycięsko i 
przeprowadzić pomyślnie sie- 
dmioletnią wojnę o nasze 
stanowisko* jako światowej 
potęgi, jeżeli od początku u-, 

zyskamy militarną przewa- 
gę nad naszymi przypusz- 
czarnymi przeciwnikami; je- 
żeli armia walcząca będzie 
wspierana całą moralną i 
materyalną energią narodu; 
jeżeli idea konieczności za- 

borów będzie żyła nietylko w 

naszej armii, ale i w całym 
zespole narodu, który wysy- 
ła tę armię do walki o wszy- 
stkie swoje najdroższe pra- 
wa posiadania. 

“To są względy, które mię 
powodują do zapatrywania 
się na wojnę z nunktu wi- 
dzenia cywilizacyi (!) i do 
badania jej stosunku do 
wielkich zadań teraźniejszo- 

ści i przyszłości, jakie O- 
patrznosć stawiła przed na- 
ród niemiecki, najbardziej 
cywilizowany ze wszystkich 
znanych w historyi (!). 

“Z tego stanowiska wy- 
chodząc, muszę przedewszy- 
stkiem roztrząsnąć dążenia 
pokojowe, które widocznie w 

obecnym wieku biorą górę i 
grozą zatruciem ducha nie- 
mieckiego narodu swym mo- 

ralnym wpływem. Będę usi- 
łował dowieść, że wojna nie- 
tylko jest potrzebnym czyn- 
nikiem w życiu narodów, ale 
także nieodzownym wykład- 
nikiem kultury, w którym si-1 
ła i żywotność prawdziwie 
cywilizowanego narodu znaj- 
duje swój wyraz. 

*' 

Tylko ci. którzy podziela- 
ją moje zapatrywania na o- 

bowiązki i zadania niemiec- 
kiego narodu, jakie według 
mego przekonania nie mogą 
być spełnione bez dobycia 
miecza, będą zdolni ocenić 
dokładnie moje wywody i 
wnioski w czysto militarnym 
zakresie i osądzić ze znajo- 
mością rzeczy, potrzeby fi- 
nansowe, jakie z nich wy- 
pływają. 

‘‘Rzecz pewna, żc ideały 
pokojowe rzadko są praw- 
dziwą przyczyną akcyi rzą- 
dów. Używają one zazwy- 
czaj potrzeby pokoju za po- 
krywkę swych politycznych 
celów. Takim był prawdzi- 
wy stan rzeczy na kongre- 
sach w Hadze i takim jest 
właściwy cel akcyi Stanów 
Zjednoczonych, które w o- 
statnich czasach próbowały 
na seryo zawrzeć umowy w 

'celu zaprowadzenia sądów 
rozjemczych przedewszyst- 
kiem z Anglią, ale także z 

Japonią, Francyą i Niemca- 
mi. Należy stwierdzić, że 
praktycznych wyników do- 
tychczas nie uzyskano. 

“To pragnienie pokoju u- 

czyniłn wiele cywilizowa- 
nych narodów anemicznymi 
i znamionuje zgniliznę du- 
cha oraz zanik politycznej 
odwagi, jakie często ujawnia- 
ła rasa epigonów. “Rył to 
zawsze*’ — mówi H. Triet- 
schke — “znużony, bezdusz- 
ny i wyczerpany wiek. który 
bawił się marzeniami o wie- 
cznym pokoju.” 

“We wszystkich wiekach 
uznawano prawo podboju 
wojennego. W wypadku, gdy 
rozrastający się naród nie 
może uzyskać kolonii od ras 

nieucywilizowanych, a pań- 
stwo chce zatrzymać dla sie- 
bie nadwyżkę ludności, któ- 
rej macierzysty kraj wyży- 
wić dłużej nie może, jedyną 
drogą, jaka pozostaje, jest 
nabycie potrzebnego teryto- 
ryum przez wojnę. Tak więc 
instynkt samozachowawczy 
prowadzi nieuniknienie do 
wojny i zaboru cudzej ziemi. 
A wówczas nie jej właściciel, 
ale zaborca ma prawo.. Fry- 
deryk Wielki uznawał uszla- 
chetniające działanie wojny. 
“Wojna” — mówił — “ot- 
wiera szerokie pole dla 
wszelkich cnót, gdyż w każ- 
dej chwili podczas niej obja- 
wia się stanowczość, wielko- 
duszność, heroizm i litość, 
każda chwila daje sposob- 
ność do wykonywania tych 
cnót.” (Ale nić uciekania, 
wandalizmu, grabieży, mor- 

dowania. gwałcenia, jak te- 
raz robią Niemcy. — Przyp. 
tłum.) 

“Z te^o punktu widzenia 
zabezpieczanie pokoju je*t 
szkodliwem dla *ily narodu, 

skoro wywiera wpływ na po- 
litykę. Państwa, które z róż- 
nych powodów ciągle działa- 
ją w tym kierunku, podcina- 
ją korzenie własnej potęgi. 
Stany Zjednoczone w r. 1911 
propagowały ideę powszech- 
nego pokoju w tym zamiarze 
aby swoją niezamąconą uwa- 

gę mogły poświęcić robieniu 
pieniędzy i używaniu bo- 
gactw, oraz aby oszczędzić 
tych $300 milionów, jakie 
wydają rocznie na swą ar- 

mię i flotę; w ten sposób na- 

rażają się one na wielkie nie- 
bezpieczeństwo, nie wskutek 
możliwej wojny z Japonią lub 
Anglią, ale głównie z tego 
powodu, że unikają wszel- 
kiej sposobności zmierzenia 
się ze współzawodnikami 
swojej potęgi i przez to usu- 

wają napięcie wielkich poli- 
tycznych wzruszeń, bez któ- 
rych rozwój moralny naro- 

dowego charakteru jest nie- 
możliwym. Jeśli będą dalej 
postępować po tej drodze, 
mogą kiedyś drogo zapłacić 
za taką politykę. 

“Ze stanowiska chrześci- 
jańskiego zaś, znów docho- 
dzimy do tego samego wnio- 
sku. Wprawdzie morał 
chrześcijański opartym jest 
na podstawie miłości: “Ko- 
chaj Boga nadewszystko, a 

bliźniego swego, jak siebie 
samego.” Ale to przykazanie 
niema wartości w stosun- 
kach pomiędzy państwami, 
ponieważ stosowanie go do 
polityki prowadzi do kolizyi 
obowiązków. Miłość, jakąby 
człowiek okazywał do inne- 
go kraju, oznaczałaby brak 
miłości dla własnych ziom- 
ków. Taki system polityczny, 
nieuchronnie prowadziłby 
ludzi na błędne drogi. Miłość 
chrześcijańska, jest osobistą 
i społeczną, ale nie może być 
polityczną, jeśli ma wspierać 
człowieka, w ofiarnej pracy 
dla dobra społeczeństwa. Na- 
kazuje nam ona kochać na- 

szych osobistych nieprzyja- 
ciół, ale nie usuwa pojęcia 
nieprzyjaźni. 

"Reasumując nasze wy- 
wody zobaczymy, żc usiło- 
wania w celu usunięcia woj- 
ny nietylko należy uważać za 

głupotę, ale za zupełną nie- 
moralność, i napiętnować ja- 
ko niegodne rodzaju ludzkie- 
go. Należy zatem użyć wszel- 
kich wpływów do przeciw- 
działania tym urojonym te- 
zom. Trzeba je nazywać pu- 
blicznie tern. czem są rzeczy- 
wiście — niezdrową i nikłą 
mrzonką, lub pokrywką dla 
politycznych machinacyi. 
Nasz naród musi się nauczyć. | 
że utrzymywanie pokoju nie 
może być nigdy celem poli- 
tyki. Nieuchronność, idealna 
wartość i błogosławieństwo 
wojny, jako niezbędnego po- 
pędu do rozwoju, należy u- 
stawicznie wysławiać. Apo- 
stołowi zaś idei pokoju nale- 
ży stawić przed oczy męskie 
słowa Goethego: 

“Mrzonkę pokoju wyrzuć 
za próg. 

Niech śni i marzy, kto 
chce; 

Lecz nasz teutońslci wo- 

jenny rop 
Na bój zwycięski niech! 

dmie!” 
Tyle mniej więcej gen. 

Bernhardi. A zważyć należy, 
że takiemi zapatrywaniami 
przepojone są do szpiku dzi- 
siejsze Niemcy. Niech więc 
narody Europy i świata za- 

pamiętają sobie doskonale 

ten morał i odwróciwszy go 
— zastosują z całą precyzyą 
do Niemców samych. Może 
wówczas świat pozbędzie się 
tej bolączki, co hamuje jego 
pochód ku ludzkim ideałom. 

Śladem gwałtów 
PRUSKICH. 

Krwawy piątek w Kaliszu. Bez- 
czeszczenie dziewcząt w Ka- 
liszu. Inne niemieckie kwia- 
tuszki. 

< »od7i się dla wiecznej rzeczy 
pamiątki podawać od czasu do 
czasu autentyczne opisy tych o- 

krucieństw, jakich się Prusacy — 

1 ’ okrzyczani pionierzy cywiliza- 
cyi i kultury dopuszczają w obe- 
cnej wojnie. 

Przeciętnego śmiertelnika po- 
znasz. gdy się upije lub w karty 
zagra — zas Prusaka, gdy krew 
ludzką zwęszy i dłoń go na obcą 
własność swędzić pocznie. 

Takiego Prusaka widzimy w 

całym majestacie w obecnej woj- 
nie. Prusaka krwią pomordowa- 
nych broczącego. Prusaka łupież- 
cę. Prusaka gwałcącego dziewczę- 
ta, które na swe nieszczęście zna- 

lazły się na drodze najeźdźczych 
Teutonów. 

W bestyalstwie swem prześci- 
gują się Prusacy, grasujący w 

Belgii, z Prusakami, którzy na 

polskie nieszczęście wdarli się 
wraz z Austryakami do Króle- 
stwa. 

Znanein jest czytelnikom znisz- 
czenie Kalisza, ale nieznanemi są 
szczegóły krwawego piątku, 5go 
sierpnia 1014. 

'Szczegóły te opisuje w sposób 
przedmiotowy i nie wzbudzający 
najmniejszego nawet podejrzenia 
przesady łomżyński dwutygodnik 
‘‘Wspólna Praca” w numerze 12 

na stronie 246. 247 i 248 
Z opisu tego wyjmujemy jeden 

ustęp, który nie tylko Kaliszan, 
nie tylko Polaków, ale wszystkich 
prawdziwych ludzi do głębi poru- 
szyć jest w stanie. 

Czytamy tam, co następuje: 
Nadszedł piątek, dzień najstra- 

szniejszy. 
Zrana pojawił się patrol z ofi- 

cerem i stanął na rynku. Oficer 
zwołał kilkti obywateli i kazał do 
ro b. m. sporządzić listę obecnych 
mieszkańców z adnotacyą, kto 
włada językiem niemieckim. Wy- 
słańcy z tern żądaniem rozbiegli 
się po mieście, ale nikt nie kwapił 
się z wykonaniem, bo właściwie 
nie było tych. którzyby mogli to 
spełnić. Przed południem wojsko 
znów wkroczyło do miasta, ą o 

godzinie z-giej po południu roz- 

poczęła się straszliwa kanonada z 

karabinów maszynowych. Żołnie- 
rze stawali po jednej stronie ulicy 
i strzelali na oślep do okien po 
drogiej stronie. Najwięcej ucier- 
piały ulice: Wrocławska, War- 
szawska. Ryhna. Nadworna, Ale- 
ja Józefiny i Rynek Pałacyk wła- 
ściciela browaru p. Weigta przed- 
stawiał istne sito — mimo to z 

tego browaru codziennie wywo- 
żono furę piwa dla wojska. 

Do pięknego gmachu Tnw. 
wzajemnego kredytu wtargnęły 
kule, niszcząc figury frontowe, o- 

kna i sufity. Dom tow. kred. miej- 
skiego pozostał nie tylko bez szyb 
ale i futryn okiennych. W tym 
mniej więcej stosunku kule dały 
•ię we znaki wszędzie. — Można 
było po gilzach ładunków chodzić, 
jak po gęsto rozsypanym gro- 
chu. 

O godzinie 5 po południu gęsty 
dym pojawił się na rynku. — Pa- 
lił się ratusz Na szczęście nie by- 
ło wiatru i gmach ten apłonął nie 

szerząc pożogi. Przed godziną 9 

wieczór od strony szosy padły 
znów strzały armatnie. Co pół mi- 
nuty leciały kule i szrapnele, sze- 

rząc straszne zniszczenie. Pikały 
szyby, walił się gTUz z dachów i 
murów, pociski przebijały mury 
na wylot. Kto jeszcze był w mie- 
ście chronił się w piwnicach — 

gdzie rozgrywały się straszne sce- 

ny. Wśród płaczu dzieci słychać 
było słowa modlitwy. Straszna 
ta i jedyna chyba w dziejach wo- 

jennych kanonada, skierowana na 
miasto bezbronne i niewinne, 
trwała do świtu. 2 brzaskiem dnia 
żołnierze zaczęli wyciągać z pi- 
wnic wystraszonych mieszkań- 

jców i w liczbie 300 pognali ich 
na szosę z rękami podniesionemi 
do góry. Kto nie mógł nadążyć, 
lub kr>mu ręce mdlały, spotykał 
się z kolbą .pruską. Tych wszyst- 
kich nieszczęśliwych przetrzyma- 
no w koszarach straży pograni- 
cznej kilka godzin. Byli oni tam 

już podzieleni na dziesiątki z tem, 
że każdy dziesiąty zostanie roz- 

strzelany. Jeńców bito po twarzy 
i pluto na nich. O godzinie 8-mej 
rano puszczono wszystkich, tłó- 
macząc, że zostali ułaskawieni. — 

'1 him ten rzucił się do miasta i z 

miasta w pole. Na rękach niesio- 
no 8o-letniego ks. Wiktora z ko- 
ścioła Reformatów, który nie 
mógł jść o własnej sile. O tej 
mniej więcej porze nad miastem w 

kilku miejscach ukazał się gęsty 
dym, znamionując pożar. 

Dwa dni następne po tej stra- 

sznej nocy, mrożącej krew w ży- 
łach, przeszły spokojnie. 

'Korzystając z przerwy w; okru- 
cieństwach ludzie uciekali hur- 
mem z miasta. Aliści Prusakom 
nie wystarczyły .poprzednie popi- 
sy. Widocznie za wiele jeszcze 
domów ocalało. 

We wtorek ii sierpnia, wkro- 
czyli napowrót do miasta i zabra- 
li się do systematycznego podpa- 
lania domów. Tak spłonęły ulice: 
Wrocławska, Warszawska, trzy 
czwarte Starego Rynku, część 
Alei Józefiny i kilka bocznych u- 

lic. 

W czasie tego pożaru Prusacy 
zabrali się do rabunku. Skradzio- 
ne produkty wywieźli na wozach 
do i\Tiemiec. 

Zamożni jeszcze niedawno mie- 
szkańcy' kwitnącego miasta, dziś 
tułają się po kraju przeważnie 
jako żebracy. To jest dzieło je- 
dnego potwora krzyżackiego, któ- 
remu na imię Preusker. 

Dnia 3 sierpnia wkroczyli Pru- 
sacy do Częstochowy, a jak tam 

gospodarowali, jak brutalnie ob- 
chodzili się z ludnością to jedno 
tylko opowiadanie panny Heleny 
S. starczy, aby sobie wyobrazić o 

bezczelności niemieckich "kultur- 
traegerów". 

Opowiada-r.ie zamieszcza w Nr. 
210 "Goniec Częstochowski" — 

który pisze: 
O orgiach, jakie miały miejsce 

w murach klasztoru jasnogórskie- 
go, mieszkanka Częstochowy He- 
lena S. opowiada co następuje: 

I "Gdy tylko <Niemcy przeszli 
granicę do nas. mieszkańców 
Częstochowy, zaczęły nadchodzić 
złowrogie echa niesłychanych o- 

krucieństw. Włościanie ograbieni 
i zrujnowani napływali do Czę- 
stochowy ze wszystkich stron i z 

ust do ust przechodzić zaczęły ta- 
kie opowiadania,że włosy dęba na 

głowie stawały. Lecz byliśmy 
wszyscy spokojni, przypuszcza- 
jąc, że Niemcy nie odważą się do- 
tknąć naszej świątyni. Pierwsze 
oddziały niemieckie weszły do 
miasta około godziny 3 nad ra- 

nem i rozlokowały się w pobliżu 
klasztoru, lecz do samego klasz- 
toru na razie nikt nie wszedł. Z 

początku żołnierze zachowywali 
się dość spokoj-nie i mieszkańcy { 

powoli uspakajali się, lecz — gdy 
zjawili się dragoni, w tej chwili 
obraz się zmienił. 

Dowódca pułku dragońskiego, 
wydał rozkaz otoczyć klasztor ze 
wszystkich stron, nikogo tam nie 
wpuszczać, a wszystkich wycho* 
dzących z klasztoru rewidować* 
Nic dobrego nie przepowiadał^' 
te rozkazy. Oficerowie jeździli po ulicach i kredą na drzwiach tmł- 

dego domu oznaczali liczbę żoft> 
nierzy na kwaterę. — Żołnierze 
na ulicach łapali i całowali ko* 
biety i pod pretekstem rewizjj 
dopuszczali się gwałtów. , 

Do naczelnika oddziału wysła* 
na została deputacya — składają* 
ca się zeznanych i szanowanych 
obywateli z prośbą, by nie obra* 
żano uczuć religijnych ludności, 
Dowódca odpowiedział, ie obo* 
wiązek służbowy zmusza go dę 
spisania skarbów klasztoru, lec< 
że wszystko pozostawi w całości 
na miejscu, jeżeli mieszkańcy za* 

chowywać się będą wzorowy 
względem wojska. 

Następnie Niemcy zażądali, bjj 
im otworzono wrota klasztoru. —* 

Rozkaz był natychmiast spełnio* 
ny i dowódca oddziału, łącznie a 
oficerami i żołnierzami wszedł do 
klasztoru. 

Wieczorem kilkunastu ofieet 
rów wraz z żołnierzami obcho- 
dzili domy i zabierali kobiety, ja- 
koby do roboty i sprzątania w 

klasztorze. WybieraJi najmłodsze 
i najładniejsze. W liczbie tych 
kobiet byłam i ja — mówńła w 

dalszym ciągu p. S. Wyprowadzo- 
no nas do klasztoru do wielkiej 
celi. Żołnierze, którzy zostali po- 
zostawieni do pilnowania nas, w 

szorstki sposób upominali nas, 
gdyśmy do siebie mówiły po pol- 
sku. — Wnieśli do sali beczkę win 
■na i szklanki. Gdy wszedł potem 
oficer, łamanym językiem polskim 
powiedział: — Czeka was ciężką 
praca, a zatem trzeba koniecznie 
pokrzepić siły. 

Powiedziawszy to oficer ordy* 
nansowy roześmiał się i uszczy* 
pnął jedną dziewczynkę. Do picie 
zmuszano gwałtem. Widocznie 
do wina coś domieszano, gdył 
wszystkie kobiety skarżyły «ię os 

mocny zawrót głowy. 
Następnie pojedyńczo 

żołnierze wyprowadzać kobiety c 
celi. Co się działo potem, trudno 
jest pisać”. 

Ale nie tylko Prusacy poitępt* 
ją wprost po zwierzęcemu. 

Poczciwe Austryaczki, synka)* 
wie wszystko "kochającej’* moc 

narchii "ukochani poddani, sędzi* 
w ego najlepszego” cesarza dziel* 
nie dotrzymują placu Prusakom 
w pochodzie po Laury wandalstwtf 
i barbaryzmu. 

Na dowód, jak to wojskr a** 

stryackie gospodarowały w Kró- 
lestwie Polskiem, posłuchajmy o* 

pisu pobytu ich w Jędrzejowie. 
Opowiadanie to pomieszczał 

•wyż wspomniany numer “Wspól- 
nej 'Pracy’* i brzmi ono następu- 
jąco: 

Do Warszawy przybył p. Kra- 
siński, syn burmistrza z Jędrze- 
jowa pod Kielcami. Opowiada on, 
że Austryacy tam nie lepiej się 
obchodzili z ludnością, niż Niem- 

cy w Kaliszu. 
^Bohaterstwa” tego dokonali 

kawalerzyści austryaccy, przyby- 
li z pod Berna Morawskiego. 

W przeciwstawieniu do tege 
przypominamy głosy aostryai 
ckich oficerów przyznających re- 

gularnym wojskom rosyjskim 
europejskie zalety i ludzkość. 

Dziwnie brzmi ta opinia po 
przeczytaniu opisów okrucieństw; 
Prusaków i Austryaków. tem dzi- 
wniej, że wojska rosyjskie — to 

jeszcze nieokrzesana dzicz —* ą 
niemieckie, to “kultu rtsegeryf** 


