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ŚWIT. 
Jakieś nowe, cudne wieści 

'.i <io nas z poza morza... 
Takie wielkie, pełne tre-- 

Jakaś jasna świta zorza i 
odzieją serce pieści, że po 

ach bólu, trudu, krwi, po- 
klęski ludu. głodu, nę- 

/y i niedoli — los szczęśliwy 
nam dozwoli widzieć wielką 

1i\n ;lę cudu.. 

Polskę, wolna z pet niewo- 
•i! 

>kąd nasza nadzieja się ro- 

d? Czy z zawikłanych kom- 
'inacyi politycznych i wieści, 
ykradzionych z tajnych 
lateczników dyplomaty cz- 

ych gabinetów, czy z opinii} 
uiaia, czy z przepowiedni, 

'nyśiioidi. znawców wszech-1 
uiatowcj polityki? Nie! 
Mów i nam to jakieś żywio-1 
'vc, instynktowne przeczu-j 

ic, zrodzone ze świadomości! 
•nsekwencyi wypadków, z 

:cj pewności, że sprawy świa- 
a muszą iść pewną wytknię- 
ci im przez konieczność dro- 
tą. Jedna rzecz rodzi drugą, 
wszystko mn swoją przyczy- 
nę i skutek. Mówi nam histo- 
rya. że wiele ludów znikło 

iż zupełnie z powierzchni 
icmi, ale równocześnie ma- 

my tam dowody, że ludy, 
iure mają swoją rodzimą 

-arlturę i potralią dotrzymać 
kroku ogólnemu postępowi 
'■wiata, nigdy zaginąć nie 
m-.gą. 

I my mc zaginiemy. 
Nad nami przechodziły 
«*!kie burze, przewalały się* 

"iragany, stuletnia niewola 
‘as gniotła i wróg wyciskał 

nas ostatnią kroplę krwi. 
’c myśmy mieli ten wielki 
iizman narodów, ojczystą 

-ulturę, chowaliśmy ją tro- 
ili wie, bronili przed zagła- 

i wszczepiali, siali między 
”■1 / lud. Dziś, gdy’ straszli- 

cyklon wojenny, jakiego 
czcze świat niewidział, ru- 

nd na naszą ziemię, druzgo- 
cąc po drodze wszystko, co 

napotkał, my nic straciliśmy 
nadziei. 

Wierzymy mocno, że po 
iei strasznej burzy znów za- 

błyśnie słońce, w którego 
blaskach nasz naród pocznie 
'ię szybko odradzać i potęż- 
nieć. 

Wojna niszczy materyal- 
ic. to prawda, ale też moral- 

ne podnosi. Są sprawy, któ- 
tyiko wałka rozstrzyga, są 

•my narodów, które tylko 
cw zmyć potrafi. Strtrmie- 

:e krwi, jakie obecna wiel- 
a wojna wytacza z milio- 

w walczących, zmyją mo-. 
■''' wielkie winy, jakie ciężą 

przewrotnej, strupieszałej 
1rrpie. będą ekspiacyą za 
rodnie popełnione w ciągu 

"leci, za podeptanie praw 
i rodów. Nie może być, aby 

a straszna walka narodów 
nie pozostawiła po sobie 
w iclkich skutków. 

Jednym z nich bedzie zała- 
twienie sprawy polskiej, tej 

< karci rany. na ciele euro- 
*'*ivkiei cywilizncyi. Wierzy- 

my. zc to stać się turni, że i- 
nczej stosunki w F.uropie ti- 
""‘zadkować sie nic dadzą. 

\Vszv»rko, co się właśnie 
zdaie «ię potwierdrar. 

• nasze oczekiwania się speł 

nią, choć może nie w tym 
stopniu na razie, jak żądają 
maksymaliści, to znaczy, że 
nie wszystkie ziemie dawnej 
Polski będą nam zwrócone. 
Rzecz przedstawia się nastę- 
pująco : 

Jak z obecnych ostatnich 
wypadków się okazuje, siły 
Niemiec i Austryi słabną 
szybko, wojna wyczerpuje je 
z dniem każdym w sposób 
gwałtowny. Plan ich na 

wschodzie, aby przed zimą 
zająć Rygę i Kijów, rozbija 
się o sihiy opór Rosyan nad 
wartką Dżwiną i bagnistą 
Prypecią, których nie mogą 
jakoś Niemcy sforsować. — 

Równocześnie zaś na froncie 
zachodnim sprzymierzeni, 
przygotowani należycie, ude- 
rzyli z cala siłą. zadając 
Niemcom ogromne straty i 
grożąc zupełnem zepchnię- 
ciem z całej linii bojowej, z 

takim trudem ufortyfikowa- 
nej. 1 tu i na wschodzie stra- 

ty w ludziach idą już w set- 

ki tysięcy. Ale nie koniec na 

tern, bo podczas gdy na tych 
dwóch frontach linie niemie- 
ckie się chwieją, sprzymie- 
rzeni lądują nowe armie w 

Grecyi, idąc w pomoc Serbii: 
plan ten, w wielkiej tajemni- 
cy wykonywany, zagraża 
Austryi w wysokim stopniu. 
Być może, że jeszcze przed 
wiosną pogrom Niemiec i 
Austryi będzie faktem doko- 
nanym. 

Wówczas kongTe6 pokojo- 
wy, na którym tylko zwy- 
cięzcy będą decydować, ze- 
chce w pierwszym rzędzie 
dopiąć -celu wojny, to jest jak 
największego osłabienia 
Niemiec, a w szczególności 
Prus. Dzieła tego zaś doko- 
nać można będzie, odbierając 
Niemcom jak najwięcej za- 

grabionych terytoryów, w 

pierwszym rzędzie całego za- 

boru polskiego. Tak samo od 
rozbitej Austryi odpadnie 
Galicya. Nieco trudniejszą 
będzie sprawa z Rosyą, która 
jako mocarstwo zwycięzkie 
będzie żądać wielkich zys- 
ków. Za zwrot Królestwa po-| 
stawi ona zapewne warunki 
dość ciężkie: «ą jednak spo- 
soby zadowolnienia jej ape- 
tytu i otarcia łez po stracie 
Królestwa, mianowicie Dar- 
danelle i daleki wschód. Lit- 
wy i Rusi być może nie od- 
zyskamy, chyba przez jakieś 
nader szczę^liw'e przypadki. 

1 ak wsrod tej strasznej 
waiki, gdy na kilku frontach 
nieszczęsnej Europy grzmią 
tysiące dział równocześnie 
piekielnym koncertem, gdy 
naci naszą ziemią dniem snu- 

ją się dymy, a nocą płoną łu- 
ny pożarów krwawym blas- 
kiem, z tej walki wyłania się 
dla nas nowy byt, wolny i 
szczęśliwy, nowe życic na 

własnej ziemi. Idzie św-it na- 

rodu. 

Świt jasny, promienny, 
lecz trudu i znoju pełen. — 

Świt twardej pracy nad od- 
budowaniem z gruzów tego 
wszystkiego, co zniszczyła 
wielka wojna. Świt mordęgi 
w pocie czoła nad dźwignię- 
ciem Polski z niedoli, ruin i 
zldiszczy. nad dobrobytem 
dla przyszłych pokoleń. Czyż 
w ięc mamy stać bezradni z 

z a łania nem i dłońmi, gdy Pol- 
aka nas woła do czynu, doi 
energii, do twardej pracy?— 
Bądźmy wiec gotowi, w kim 
polskie -erce bije! Świt id/ic! 

Mowa Mistrza Ignacego Paderewskiego na Sejmie Z. Ei P 
BRACIA ZWIĄZKOWCY: , 

Należę do Was i to od dawna. Przed laty już wielu1 
przyjęliście mnie za swego. Przychodzę zatem do Was jako do swoich, do bliskich, do drogich. — Jako do braci. 

Pierwszy to raz mam szczęście oglądać Was tak wielu, 
pierwszy to raz danem mi jest stanąć przed godnem obli- 
czem Sejmu Waszego. Cieszę się więc — cieszę niezmier- 
nie, że mogę Wam wyrazić pozdrowienie braterskie i sza- 
cunek głęboki, że mogę Wam podziękować z całego serca 
jakna^oręcej za tę godność cenną, którąście mnie zaszczy- cić raczyli i za tę gotowość, z jakąście myśl moją “dnia pol- 
skiego” poparli. 

Człowiek, co myśl swoją rzuca między tł*my, jest jak 
strzelec, który pragnie wiedzieć, czy pocisk je^o padł blisko 
celu. Dotychczas nie wiem jeszcze dokładnie, czy dotarł, 
czym chybił. Ze sprawozdania Centralnego Polskiego Ko- 
mitetu Ratunkowego w Chicago sądzić można, że właści- 
wie ten dzień pracy dla Polski, dla zgłodniałej Ojczyzny 
nie odpowiedział oczekiwaniom. Poczciwy pan Qsada, któ- 
rego zapewne wszyscy znacie, w swem sprawozdaniu sro- 
żył się jak lew i płakał jak bóbr. Z dzienników, które mnie 
bardzo skąpo dochodzą, dowiedziałem się, że ten trud ofiar- 
ny tych, co z taką trudnością kawałek swój chleba zdoby- 
wają. przyniósł około $80.000.00. 

Jeżeli rzeczywiście tak jest, to się cieszę serdecznie, bo 
dzięki temu około 10,000 naszych rodaków będzie miało 
przez całą zimę suchy kęs chleba. Cześć więc i wdzięczność 
ludziom dobrej woli. Wdzięczność i cześć tym rękom stru- 
dzonym a szczodrym. Wdzięczność i cześć Związkowi Na- 
rodowemu Polskiemu za pomoc i poparcie. 

Ze sprawozdania wynika, że najchętniej i najobficiej 
dawały rzymsko katolickie parafie, wśród których najbar- 
dziej wyróżniła się parafia z Buffalo. Znamienity to objaw. 
Wiem, że do szeregów Związku "Narodowego Polskiego, 
który ponad wszelkie stoi partye, należą członkowie róż- 
nycn stronnictw, bą tam ludzie rozmaitych zdań i odcieni, 
ludzie rozmaitych przekonań. Wszyscy jednak, jak być po- 
winno — stoją razem w imię polskości pod hasłem Orła 
Białego, wszyscy związani, złączeni. 

Aczkolwiek sam należę do wierzących, aczkolwiek sam 
z przekonania, z serca, z poczućia obowiązku Polaka przy 
świętej wierze ojców naszych stoję, jednakowoż tutaj w 

tym gronie nikogo nawracać nie myślę. Szanuję przekona- 
nia każdego, który jest szczerym i nie o sobie wyłącznie 
myśli. Trudno mi jednakże powstrzymać sic od wypowie- 
dzenia tego, cobym chętnie i jaknajgoręcej każdemu dzia- 
łaczowi społecznemu zalecił jako wskazówkę. Kto chce coś 
w dzisiejszej Polsce zrobić i czegoś dokonać, ten musi mieć 
za sobą lud polski. A ludu polskiego mieć nie można bez je- 
go duchownych przewodników. 

Pewien myśliciel głęboki wypowiedział zdanie, że Pol- 
ska jest jako orzech zachowany i chroniony przez łupinkę, 
a tą łupiną jest Kościół Rzymsko Katolicki. Gdy się po- 
myśli, jak mimo najsroższych ucisków, mimo najcięższych 
prześladowań, katolicka polskość zachowała się na Litwie 
i Rusi, a jak zmarniała, zanikła na Mazowszu, protestanc- 
kich Mazurach Pruskich, wtenczas słuszność tego daje się 
zrozumieć łatwo. 

Jeden z najchlubniejszych umysłów polskich, Stani- 
sław Szczepanowski, którego chyba o klerykalizm nikt po- 
sądzać nie może, powiedział te słowa: “Polska może być 
tylko katolicką, albo jej zgoła nie będzie.” I słuszność miał, 
po stokroć, po tysiąckroć miał słuszność. Bo rehgia kato- 
licka weszła w krew ludu polskiego, bo religia katolicka 
tkwi w jego duszy, a razem z nią weszło także poszanowa- 
nie dla duchowieństwa. Człowiek samolubny, a więc zły i 
szkodliwy, gdy się ma niezbite dowody, bez względu na to, 
jakie szaty nosi, świeckie czy duchowne, napiętnowany być 
powinien. Ale ktokolwiek nie pamięta, że Polska na naj- 
wyższych szczeblach nauki i sztuki miała księży, a dłu?a 
ich lista zamieszcza Długosza, Grzegorza z Sanoka, Koper- 
nika i Skargę, że miała wśród największych szermierzy po- 

stępu Konarskiego, Kołłątaja. Staszyca, zaś w ostatnich ! 
czasach Wayrila. Jażdżewskiego, Stablewskiego, Wawrzy- 
niaka, że w obecnei chwili posiada Londzinów, Adamskich, j 
Bilczewskich, Fan durs kich, Sapiehów, kto nie pamięta, co ; 
księża polscy ponosili dla Polski, kto napada na duchowień- 
stwo, ten krwi narodu nie utoczy, ale jad wsączy w jego 
d*;$zę. Pamiętajcie o słowach Krasińskiego: “Bo narodu 
duch zatruty, to dopiero bólów ból!” 

Pamiętajcie także, że jeżeli przez lat tysiąc byliśmy 
wzorem sprawiedliwości dla obcych, to teraz czas najwię- 
kszy, ażebyśmy stali się sprawiedliwymi względem wła- 
snych swoich braci. 

Z tych słów moich tutaj wypowiedzianych nie należy 
wnioskować, że mam zamiar jakiś swój program osobisty' 
narodowi przedstawić. Niema człowieka, chociażby najwię- 
kszego, któryby był w stanie narodowi swój osobisty, wła- | 
sny program narzucić. Takiego człowieka nie było, niema i} 
nie będzie. Naród ma w sobie ten program. Tkwi on w nim ; 
samym, w jego korzeniu, tkwi w tej ziemi, w której rośnie, 
w tern powietrzu, które wchłania, w tem słcńcu, które mu 

przyświeca. Tkwi w tem posłannictwie od Boga przezna-i 
czonem. Program narodu jest jako sok w drzewie, które' 
taki, a nie inny wydaje owoc. Programu nie można narzu- 
cić. Można go tylko zbadać, zrozumieć i odczuć. Trzeba go. 
wyrozumieć w szumie liści, w szmerze wody, trzeba spoglą- 
dać na gałęzie i latorośle, badać uważnie nietylko kwiat 
młodzieży, ale i owoc dojrzały i jeszcze zielony. Grom ude- 
rzył w nasze drzewo, ale pnia nie naruszył, korzeni nie nad- } 
werężył. Połamał ten grom sporo <rałęzi, po szerokim świe- j cie rozwiał sporo liści i ziemię tylko rozłupał naokoło. Ale! 
za to przez 140 z górą lat, trzech strasznych miało to drze- 
wo ogrodników. Jeden od zachodu walif z całej siły krzy- j 
żackim toporem. Drugi na złamanych gałęziach szczepić 
chciał iakieś tyrolskie jabłka. Trzeci na północnym wscho- 
dzie szczepił owoc swój własny, dziki, z czego niestety, wy- j rosło mnóstwo ulęgałek. 

Mimo to wszystko, mimo tej burzy, co już przeszła, mi- 
mo tego huraganu, co dziś szaleje, drzewo nasze trwa i 
zawsze trwać będzie. Drzewo nasze owoce zdrowe będzie 
wydawać na przekór tym krukom, wronom i gawronom, i 
które się kręcą, tylko ruchem liści i szmerem wiatru o speł- 
nienie programu chwili woła i błaga, a tym programem 
chwili jest pęd ku słońcu, — ku wolności. I tak jak przed j 
kilku miesiącami wołałem, choć może wszyscy nie słyszeli: 
“Ratunku!” tak dzisiaj wołam: “Wolności! Związku Na- 
rodowy Polski dopomóż Polsce!” 
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Sprawozdawca donosi: 

Podczas mowy Paderewskiego uroczysty nastrój i 
wzruszenie wzrasta; u wszystkich niemal łzy cisną się do 
oczu. Częste oklaski przerywają mowę; delegaci kilkakrot- 
nie powstają. Głos mówcy drży ze wzruszenia i łzy poją-1 
wiają się na jego rzęsach. Kiedy potem śpiewano hymn na- i 

rodowy u wielu glos łamał się ze wzruszenia. Mowa jego 
kończy się o godzinie 3:35; wydawało się, że mówił zale- 
dwie 5 minut. Żegna się po bratersku, podając po drodze 
rękę każdemu, kto zdoła się docisnąć. Zatrzymał się na 5 
minut przy stołach prasy. Kiedy jeden z delegatów zawo- 
łał: “Niech żyje Paderewski!”, tenże odpowiedział: “Niech i 

żyje Polska!” Wyjściu jego ze sali towarzyszy szer.eg o-1 
wacyj. 

Długo trwało, zanim delegaci odzyskali potrzeny nor- 

malny spokój. 

Gdy mistrz skończył i wyszedł Di4. Fronczak wystąpił 
z bardzo wymownym apelem, jako prezes Polskiego Cen- 
tralnego Komitetu Ratunkowego, by pobudzić do ofiarno- 
ści członków Związku na rzecz głodnych w ojczyźnie i 
sprawy polskiej. Wymownie też poparł go Smułski. Dr. 
Drobiński skorzystał z psychologicznego momentu, by 
wnieść, ażeby na’ożyć podatek Narodowy. 

Uchwalono 5 centów. 

z obrazków war-1 
SZAWSKICH. 

Sieroca dola. 

Gazeta Poranna przynosi opis 
następującego tragicznego zda- 
rżenia: 

Zamieszkały w Warszawie Dr. 
Wiktor Itębowski. powołany w 

sierpniu r. z. do armii, jako le-1 
karz Zapasowy, musiał rozstać się : 

z jedynaczką półtoraroczna swa 

Helenka. Rozstanie to było tern 

boleśniejsze, że matka Helenki.] 
złozona niemocą, znajdowała się | 
na knra<-vi /a graniejj. Nie majac J 
rodziny, p. |t. córeczkę swa zo- 

stawił ynd opieka znajom* go U 

rzędni'** j* K Potrzeba meszc/ę- 

Aria, że p. K. jako poddanego a ii- ; 
atryackiefo deportowano na Sv- 
beryę, wskutek exego pozostawi) 
on rodzinę sw^ i przyjętą pod o- 

piekę Helenkę bor. środków do 
życia. 

W grudniu r. a. Dr. Dembow-! 
aki przybył wraz re awym oddzis-! 
łem w okolicy Warszawy. sko- 

rzystał wiec ze aposohności zo- 

baczenia dziecka. Znalazłszy ! 
dziecko w opłakanych wsrnn- 

kach. postarał aię o nową dlań 1 

opiekę w osobie niejakiej Cecylii 
Swicrszczewakiej. żonie ślusarza. 1 

Dr. D. sadził, że zn hojną zapłatę 
Sw. otoczy dziecko p i er zolowi to- 
>eia należyta. Możoby tak było. j 
gdyby nie to. ze męża Sw.*wraz 1 

z fabryką wywieziono do Kosy i 
i św. pozostała z 'rocznym synem , 

i dwuletnią wychowanką na ła- I 

»cł* łonu. Dotijd :aw*-p grz«<’zna 
wychowanie*, poczęła jako* frr- 
ina*ić i wołać “chichu!”. <Zilv- 
nerwowana opiekunka uspokaja 
ła ja dyscyplina, * £,ly ten 
dek nie był skuteczny. bił* dzie- 
ckn tom, eo jej wpadło pod rek o. 

W reszcie d/.iecko zaniemojrlo i 
umarło. 

Ponieważ “złe języki” — jaki 
oJ?rc*la jc $w — poczęły poma- 
wiać ja o znęcanie się rad nie-1 
szczęśliwą TTełcnka. milieya za-1 
rz.adziła sekcyę zwłok, która n- 

jawniła na całem ciele Helenki i 

liczne sińce. spowodowane bi- 

ciem; bczpośrcił jm zań przrezy- 
nn śmierci było zapalenie nerek i 
wada aerca. 

Tłcż Helenek takich przeżywa 
obecnie lo>» podobny? 

Chleba natrego powszedniego... j 
T>/iorinik Polski zamieszcza na- 

stępującą notatkę: 
Chleb stał się w Warszawie 

przedmiotem zbytku. Wiole skle- 
pów z pieczywem zamknięto nn | 
untaby i kłódki. Inne są puste w j 
pół godziny po zaopatrzeniu się 
w towar. W kuchniach tańszych j 
wydają go za osobną dopłatą. W | 
rrstanracyarh przynoszą do za i 

mówionej potrawy dwie cienki' ^ 

kromki, niemal jak szyba prze 
świetlne. I tylko w pierwszor/e- 
dnyeh zakładach podają ehlcb 
jak dawniej, ad libitura. a di«ere 
tion. 

I to je właśnie teraz, te pierw- 
szorzędne zakłady, głównie cha- 
rakteryzuje. 

Żebractwa przybywa oo dnia 
na ulicach. 

I tern* paradoksalnie brzmią 
ich zwyczajowe i szablonowe 
formy jalraużiiicze. 

Weszła żebraczka do jakiejś 
garkuehni na Chmielnej. 

— O kawałek cbleba proszę 
miłosiernych państwa — poczy- 
na ciągnąć. 

A na to jeden z gości, trochę 
zanadto przytomny nad pełnym 
talerzem, robi uwagę: 

— Proszę T! żebraczkaf! — a 

taka wymagająca... 

W szponach cholery. 
Dziennik Polski zamieszcza na- 

stępujący obrazek z bruku war- 

szawskiego : 

Wczesnym rankiem sbadzll 
nas głośny, rozdzierający lament 
Maryni w kuchni. 

— Jezusie, Mary o! Cholera I 
Panic, od powietrza, głodu i cho- 
lery wybaw nas! O ja nieszczę- 
sna ! 

Przyodzieliśmy sio jakkol- 
wiek i pobiegliśmy do kuchni. 
Marysia zawodziła, trzymając 
się obiema rękami za głowę i 
ilrżąe. jak osika. 

— Mężu, trzeba ją ratować! 
Rój się Boga, cholera to nie żar- 

ty! 
— Skąd cholera? Przecież się 

dziewczyna za głowę trzyma, nio 
za brzuch! 

— Tobie się jeszcze żartów za- 

chciewa! Mów że Marysiu, co ci 
jest ? 

— Mnie? Nic nie jest! Pani by 
chciała, żeby mnie już cholera 
tłukła? 

— Głupia jesteś! T7ięc czego 
się drzesz? 

— A bo cholera w domu! Mili- 
cya dom obstawiła, nikogo nia 
wypuszcza i tak będzie podobno 
sześć niedziel! Jeżeli nas nawet 

Bóg od zarazy uchroni, to z gło- 
du pomrzemy! 

Udało się nam Marysię jako ta- 
ko uspokoić. Ale mówiła praw- 
dę. Zostaliśmy “dozowani’' od 
świata. 

Nie było tedy bułek do śniada- 
nia. Nie było żadnych widoków 
na obiad. Zaczęliśmy układać 
“menu” dzienne z posiadanych 
w domu zapadów i zastanawiać 
sie, jak spędzać czas w domowenl 
wiezieniu. 

W południe w całym domu 

gwałt począł wzrasta'1. Ryli ta- 

ry. co nic mieli żadnych zapasów, 
i tacy. którym (brakło najnie- 
zbędniejszych artykułów. Nie 
można było, ce najgorsza, dowie- 
dzieć się, kto i w którem miesz- 

kaniu zachorował. Nie wiadomo 

było skąd się strzec!z niebezpie- 
czeństwa. 

Marysia stanowczo odmówiła 
zrobienia wywiadu. 

— Nie pójdę nigdzie się py- 
tać. Nie głupiam zdrową głowę 
kłnść pod ewangelię. 

Zabawialiśmy się głównie, jak 
zresztą wszyscy sąs»edzi, wyga- 
daniem przez okna. Tylko w ten 

sposób mieliśmy łączność te 

światem. Obserwowaliśmy zacho- 
wanie się naszych dozorców. W> 
docznem t»yło ,że obowiązki swe 

postanowili pełnić z bezwzględną 
ścisłością. 

Nagle zauważyliśmy między ni- 
mi ruch. Ktoś nndbicgł, coś po- 
wiedział. zeszli się do gromady, 
zaczęli uradzać. 

— Pewnie chory umarł! 
— A może, broń Roje, już wię- 

cej osób zachorowało! 

Tymczasem strażnicy nasi 
skończyli narady, stanęli w or- 

dynku i — poszli solne z Panem 
Bogiem. 

Zostaliśmy wolni. Okazało alę, 
ż«* izolowano nasz. dom przez o- 

myłkę. Zamiant na Koźlej — na 

Mo/oj! _ 


