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ŚWIĘTE ŚLUBY
Opowiadanie wygnańca.

— A czy to pamiętasz Ma ryś, 
jak to lońskiego roku wybieraliś
my się do Ameryki ?

— A dyć, jakże nic miałabym 
pamiętać, mój Franku. "Wjecha
łeś na kobyle przed sam dom oj
cowy i zrzuciłeś się wprost na 
mnie z takim strasznym rykiem.

— A tyś się przeraziła.
— Nieszczęście jakieś w łzach 

two'ch widziałam i serce zaczęło 
mi bić. kieby młotem.

— J a  zaś w strapieniu mojem 
nie baczyłem na to, jeno zaczą
łem, opowiadać, jak nam szwabi- 
sko egzekutor ostatnią krowę za
brał. a żyd arendarz z ojca za 
dług kożuch ściągnął i jak potem 
dużą kartę przybił nam komor
nik nad drzwi, że już ojcowizna 
ma być sprzedana.

— I ciebie to uderzyło jak 
grom !

— I mnie i starego ojca!
— "Wówczas matuś moja rze

kła: a co tu  pomoże zanudzić, 
dług trzeba spłacić!

— Mądraś, odparł twój ojciec, 
czy to nie słyszysz, że kożucha 
nie mają na grzbiecie.

— A wtedy poczciwa matuś 
zawołała: mam ja  uciułanych 
nieco groszy! Ojciec, zawsze roz
ważny ofuknął ją w pierwszej

gk^ i\y ili, mówiąc: Chceszże nasLi 
^ J e b i e  obedrzeć- z ostatniego'zjEl 

robku? Ale matuś wzięła w obie 
ręce siwą jego głowę, spojrzała 
w jego poczciwe oczy i szepnęła 
doń: Musim ratować ziemię pol
ską! ^

— Ojciec twój wtedy maWś 
twa do serca przycisną! i mnie 
przywołał: Matka ma słuszność, 
powiedział, uie damy szwabom 
ziemi! A ja mu na to do nóg się 
rzuciłem i dalej całować starego 
wiarusa po kolanach.

— Ale ojciec cię podniósł i tak 
przemówił: dług zapłacimy; ale 
ty  to odrobisz, bo takie prawo 
boskie, że w pocie czoła na ojco
wiznę praeowa etrzeba.

— Uczynię, jak każecie! — za
wołałem z przejęciem — każdą 
podejmę służbę. Ale ojciec rzekł: 
Nie tu. mój synu, gdyż tu szwabi 
ledwo ci na chleb zarobić dadzą. 
Ty pójdziesz do Ameryki! Tam 
dobrze zarobisz i oszczędności na 
.spłatę, ojcowizny oddasz — co do 
grosza!— bądźże pewny ojcze !— 
odpowiedziałem na to. a ojciec 
znak krzyża na czole mi zrobił 
mówiąc: To twój święty ślub! — 
Pamiętaj o nim !

— To i mój ślub — krzyknę
łam. łkając — bo gdzie Franek 
1 am i j a !

— No i pojechaliśmy do Ame
ryki i pracowaliśmy lata cale.

— A nasze śluby?
— Toć posłaliśmy^ ojcom ua 

dług.
— Ale oszczędność jeszcze ma

my !
— Kupimy tu dom sąsiadów.
— A w kraju?
— My tam biedzie nie podoła

my.
— Dźwiga się on, mówią.
— Zmartwychwstaje Polska! 

_głosił z ambony ks. proboszcz.
. — Ach. co tam się musi dziać

wśród naszych!
_Jeszcze cierpią nieboracy i

to bardzo.
— A toć godziłoby się pomudz.
— Ino sobie myślę, że to im nic

wystarczy, a okazy? na bargain 
tu stracim. .

— Ależ Franek, czy to tak ma- 
tuś moja mówiła, gdyś był w nie
szczęściu, czy tak mówił ejciee

i.

JÓZEF PIŁSUDSKI W ZWIĄZKU Z 
IGNACYM DASZYŃSKIM

Po długiem i eiężkicm więzie
niu w dziesiątym pawilonie swo
boda życia w cichym, a zawsze 
patryotyczuym Krakowie była 
orzeźwieniem Piłsudzlciego, ale 
nie wystarczyła mu wcale. Szu
kał on raczej w nowych warun
kach nowego bodźca dla swoich 
ideałów, które łączyły się w tem 
serdeeznem jego pragnieniu, aby 
Polskę z jarzma niewoli uwolnić. 
W dziesiątym pawilonie dolegało 
mu więcej od fizycznych udrę
czeń to przeświadczenie, że Kró
lestwo zbyt długo jest pod nieu
błaganym uciskiem czynownic- 
twa rosyjskiego, aby zdobyło się 
ua wielki, potężny i zwycięski 
nich rewolucyjny. Nie potępiał 
on za to tamtejszych rodaków 
swoich, albowiem wiedział, że 
Królestwo zanadto osłabione i 
zahukane, — aby do otwartego 
pójść boju, toczyło go jednak 
skrycie i niemal w ten sam spo
sób, jak jego “ Robotnik” , któ
ry nie miał stałej drukarni i ani J  nawet najskromniejszej izby na 
przyzwoity nocleg dla swego je
dynego redaktora, ekspedytora, 
kollektora i agitatora.

W Krakowie czuł się Piłsudz- 
ki jak w Wilnie, gdy tam jeszcze 
mieszkał w domu najzacniejszej 
z Matek, Bielewiczównej z do
mu. Własnej jego rodziny ambi- 
cye rodowe, wywodzące Piłsudz- 
kicli od książąt litewskich Gine- 
tów, stanęły mu tu przed oczy
ma, gdy patrzał na szeregi pań
skich pałaców i rozległe staro
świeckie budowle do koła wspól
nego rynku krakowskiego z Su
kiennicami pośrodku. Mickie
wicz z wyniosłej swej kolumny 
witał go codziennie, a tuż opo
dal starożytna kapliczką św. 
Wojciecha prowadziła jego my
śli aż do kmiecich. piastowyeh 
czasów.

Piłsudzki pewnym był, że w 
atmosferze wiekowycl^najdroż- 
szych Polakom p a rn ie j^ . 7-naj ' 
cizie wysokie poczucie narodowej 
godności i czego w Królestwie 
nie napotkał, gotowość do walki 
z wrogiem. Atoli gdzie się zwró
cił, słyszał dźwięk najcięższych 
kajdan “ dynastycznej lojalno
ści” . Wnet się przekonał, że kil- 
kowiekowa stolica dawnej Polski 
nie była niczem innem jak “ do
minium austryacko - niemiec- 
kiem” pod firmą najzręczniej
szych usypiaczy Narodu: Habs
burgów.

Piłsudzki wił się. w tych • wa
runkach w serdecznym bólu, na- 
próżno oglądając się za tętnem 
prawdziwego narodowego życia. 
Pojmował, że nie łatwo było o ta
kie życie po wyczerpaniu Galicj i 
kilkoma od czasu konfederacji 
barskiej powstaniami i przy nie
ustannej. rzekomą pomyślnością 
okrywanej, walce wewnętrznej z 
uiemiecczyzną, ż>"dostwem i dwo 
ma odłamami Rusinów.

Nie pociągał Piłsudzkiego ani 
nawet socjalizm galicyjski, bo 
go widział jeszcze głębiej wtło
czony w obcych narodowi dok
trynach i celach, aniżeli opano
waną przez nie częściowo tj'lko 
Polską Partyę Socjalistyczną w 
Królestwie.

Wśród wielu objawów obcych 
i nieswojskich znalazł atoli Pił
sudzki jedną duszę, po części so
bie pokrewną. Spotkał Ignacego 
Daszyńskiego i oczywiście polu
bił go i zaprzj jaźnił się z nim. 
gdyż niezwykle uzdolnienie i mi
łe obejście się tego socyalistycz- 
nego przywódcy przyciągało go 
silą magnesu. Przj-tem dom Da
szyńskiego ożenionego z wybitną

mój atary? '
Maryś, nie wspominaj o tem, 

bo już mi śluzy w oczach się o
twierają. ,  ,

— Franek, otwórz lepiej kufer 
i postąp jak ojcowie!

— A te loty przy naszym dom
ku tutaj"

— Ojcowizna tam zagrożona, i 
trzeba z serca dorzucić ną co nas 
stać ua fundusz narodowy!

— Całych tysiąc dolarów chcia
łabyś dać! , j ■ i \ ? --

arystką panią Paszkowską, gro
madził sporo inteligencyi i odra
za stał się dla Piłsudzkiego i je
go żony z domu Koplewskiej, 
duszy również twórczej i o szla
chetnych porywach, głównym 
punktem oparcia.

Sam Daszyński był atoli już 
zbj,t  pochłonięty przez niemiecko 
anstryackiego Polsce i Polakom 
wrogiego ducha socyalistycznej 
party ! Ta party a była dzieckiem 
niemieckiej partyi socyalistycz- 
nej, była wychowana i wykształ
cona czyli “ uświadomiona” 
przez niemieckich socyalistycz- 
nych misyonarzy i nic miała in
nej drogi rozszerzania się w kra
ju o ludności rolniczej i z grun
tu narodowej jak przez zawziętą 
walkę zc szlachtą i rządem kra- 
jowjrm przy pomocy zniemcza- 
łych żydów i szukającjrclv o
parcia o prusjranizm Rusinów.

Habsburgowie pragnąc ujarz
mić Galicyę, przysłali do niej za
ciekłego centralistę germanofila 
hrabiego Stadiona, który wymy
ślił i stworzył kwestyę rusińską, 
Daszyński ze swoją Międzynaro
dówką zmieniał Galicyę w trzę- 
sionkę narodowościową i jemu 
musimy podziękować, że z chwi
lą rozpadnięcia się monarchii 
habsburgskiej Polacj' w Galicyi 
nie wykazali już siły, jaką mieli 
w r. 1848 i 1863 i nie zdołali ob
jąć ruchem narodowym Szlązka, 
Galicyi i Bukowiny. Daszyński 
w kilkadziesiąt lat po hr. Sta- 
dyonie przy pomocy Międzynaro 
dówki jego system w życie wpro
wadził. Nie było to jego istotnym 
zamiarem i nie oskarżamy Da
szyńskiego, aby czynił to dla po
deptania naszych praw narodo
wych. On działał według formu
ły Międzynarodówek! że należy 
używać wszystkich sposobów, 
aby społeczeństwo dane dopro
wadzić do ^ubożenia, rozbicia, 
sproletaryzowania, rozpaczy i re- 
•jijimyi. . . ' . .
fDaszjński spodziewał się, że 

ik rewolucya będzie ostatecznie 
polską i starał się przekonać o 
tem Piłsudzkiego. Równocześnie 
jednak wyzyskiwał jego urok i 
jego moralny wpływ do nadania 
swej partyi charakteru i cechy 
partyi narodowej, a nawet par
tyi narodowo - niepodległościo
wej. Ten sam Daszyński, który 
z polskimi posłami socyalistycz- 
nymi należał wówczas do ogólno- 
socyalistycznego i oczywiście w 
% niemiec. Koła socyalistów 
i w głosowaniu raczej rusińskie 
i żydowskie uroszczenia, aniżeli 
polskie popierał sprawy, forso
wał, sam może oszukując się, w 
patryotyczny umysł Piłsudzkie
go i w jego gorące pragnienie 
wynalezienia jakiegoś pewnego 
oparcia dla ruchu narodowego, 
wiarę w szczerość intencja swej 
partyi dla Polaków. Z czysto 
polskiej drogi, której do owego 
czasu Piłsudzki w akeyi swej 
przestrzegał, sprowadził go przez 
to Daszyński na niebezpieczną 
drogę kombinacyi z austryacką 
politjką. To nic było dla chicha 
ani dla odznaczali i majątku. 
Nie myślał o tem Piłsudzki. ani 
nie myślał o tem sam Daszyński. 
Ale kiedy Piłsudzki zabiegał o 
odpowiednie pokierowanie wol
nocłowego polskiego ruchu, Da- 
szyńsski nie wyrzekł się jeszcze 
podówczas celów ściśle partyj
nych, liczył zbytnio na socyał- 
demokratów i wierzjd po części: 
w sentyment Habsburgów dla 
Polaków. Co z tego wynikło opo
wiemy w jutrzejszym numerze 
“ Dziennika Narodowego”.

— Ty oddasz ten tysiąc Wy
działowi Narodowemu, a ja od 
siebie oddam jeszcze sto. To mia
łam na zakupna gwiazdkowe, ale 
ojcowizna pierwsza.

— Maryś tak mi się zdaje, jak- 
bjm  ojców twoich słyszał.

— A oni, mój Franku, eo noc 
stają przedemną i mówią do 
mnie: ratujże ojcowiznę! Polska 

| potrzebuje każdego waszego gro
sza! Nie żałujcie!

1 -  TOMASZ PLON.

OD SPECYALNEGO KORESPONDENTA 
WYDZIAŁU NARODOWEGO

IGNACEGO M. 0S0ST0WICZA

PARYŻ, 20 jjiaźdz. Biały Krzyż 
polski, szlachetne dzieło pani Pa- 
derewsldej, zdobyło na ziemi 
francuskiej już, oficjalnie prawo 
obj-watclstwa, przyoblekając się 
jednocześnie w polski Czerwony 
Krzyż, którego sanitaryuszki, 
wszystkie z Anłeryki, zabrały się 
energicznie do Ipracy. Matki Pol
ki ze Stanów Zjednoczonych, nie 
skąpiące swych synów Ojczyźnie 
walczącej, oddsija jej także i cór
ki.

I doprawdy,) może być dumną 
Polonia amerykańska zarówno 
ze swoich żołnierzy, jak  i pielę
gniarek. Przecież najlepszy i naj
tęższy żywioł Armii Polskiej 
stanowią właśnie nasi chłopcy. 
"Wyróżniają się korzystnie prze
dziwną dozą’idcalizmu i entuzya- 
znm patryotyesmego, — chociaż 
przybywają tn n rU k  przecie ma- 
teryalistycznej I i praktycznej A
meryki. Zapewniał mię o tem 
człowiek bezstiionny, a niewąt
pliwie kompetentny, mianowicie 
p. Wielowieyski, szef Wydziału 
Wojskowego pfzy Komitecie Na
rodowym Polskim w Paryżu.

A więc sanitpryuszld ż Białego 
Krzyża? O nich wszędzie i zaw
sze słychać tylko szczere po
chwały, chociąż stanęły tu do
piero u progui pracy, do której 
rwą się z zapałim i prawdziwem 
poświeceniem.

Przed trzema tygodniami przy 
jechały do Frineyi. Pamiętam, 
jak w dżdżystjf, szary poranek 
niedzielny, przed dom pensyona 
tu (““Boarding house’u ” ), gdzie 
sam zamieszkuję, koło placu E- 
toile i alei laskli Bulońskiego, za
jechał nieco aAhaiczny a sensa- 
cyę budzący omnibus. Na dachu 
wehikułu, na piramidzie walizek, 
malownicza grupka żołnierzy w 
rogatywkach. Iórzwi otwiera szar 
mancld oficer polski i z wnętrza, 
jak z rogu obitości, wysypuje się 
około dwadzjiąKiał4ia.szvcli sani- 
taiynszek. w gustownych mun
durkach ciemno - niebieskich i 
tejże barwy czapeczkach, w gu
stownych mundurkach ciemno - 
niebieskich i tejże barwy czapecz 
kach, kro ju• alianckich “ bonnet 
de police.”  Na piersiach godła 
polskiego Białego Krzyża, zlewa
jącego się harmonijnie z Orłem 
Białjm. >

Była to pierwsza grupa pielęg
niarek : inne rozmieszczone w po
bliskich hotelach.

Przybyło z Ameryki tym pier
wszym transportem Białego 
Krzyża ogółem 40 dziewcząt i 
pań: są bowiem i mężatki, żony 
oficerów Armii Polskiej. W licz
bie tej dwie już poprzednio o- 
frzjunały dyplomy pielęgniar
skie, mianowicie p. Jokajtis z 
Chicago i p. Ma,rva Suchowska z 
Dunkirk, N. Y, Do pracy społe
cznej przy Armii Polskiej przyje
chały- tutaj panna Wygla z Chica
go. panna Wichniarek z Buffalo 
i p. Szwed z Massachusetts. Resz
ta to pielęgniarki, które pocho
dzą z Nowej Anglii — z wyjąt
kiem p. Helen?— Czebakowskiej 
z Cleveland, Ohio, a które skoń
czyły trzymiesięczny kurs Białe
go Krzyża, zorganizowany przez 
panią Padercwską, pod kierow
nictwem dra Badowskiego w No
wym Yorku.

Podróż miały wspaniałą i ża
łowały jedynie, że nie widziały 
po drodze... sybmaryny! A tak 
śaińo teraz się żalą, że przyjecha 
ły w tydzień po ostatniem bom
bardowaniu Paryża przez aero
plany niemieckie. Chciałyby bo
wiem koniecznie oglądać z bli
ska “ coś z wojny” . ..

Pierwszy tydzień wypoczyn
ku poświęcono zwiedzaniu umie
jętnemu pamiątek i osobliwości 
Paryża, pod przewodnictwem tu
tejszych wybitnych Polak i wy
trawnych znawezjń nadsekwan- 
skiegą grodu, p. doktorowej Zie
lińskiej, oraz panien Szmyt, Kle- 
czkowskiej i Hńlewiczowej. Głó
wną pieczę nad sanitariuszkami 
ma pani Erazm owa Piltzowa, 
małżonka członka Komitetu Na
rodowego.

------ J
i W przepysznej katedrze Notre
- Damę sanitaryuszkom polskim u- 
i dzielił kardynał specjalnego bło- 
i gosławieństwa papieskiego, po
i czem do nich serdecznie przemó- 
" wił.
, Gościnnie przyjmowali piclę- 
i gniarki nasze hrabstwo Orłow- 
■ scy. Na przyjęciu tem zjawili się 
: między innymi także członkowie 
: Wydziału wojskowego przy Ko

mitecie Narodowym, generał na l 
ler, major dr. Fronczak i pan 

, Wielowiejrski.
Po wypoczynku i rozrywkach 

zabrały się rychło sanitaryuszki 
do przygotowawczej pracy do e
gzaminów, które składały przed 
tygodniem wobec dejegacyi fran
cuskiego Czerwonego Krzyża. E 
gzaminu, trwały parę dni i odby
wały się w obecności trzech pro
fesorów uniwersytetu paryskie
go, oraz delegatów polskiego Wy 
działu zdrowia. Wypadły na o
gół świetnie. Cztery pierwsze sto 
phie zdobyły pp. Jokajtis, Su
chowska, Szymańska i Hoffma- 
nowa.

Wczoraj po południu, w gma- 
rhu Komitetu Narodowego Pol
skiego na avenue Kleber w Pa- 
rj-żu, odbyła się piękna uroczy
stość złożenia przj-sięgi przez 
pierwsze sanitaryuszki polskiego 
Czerwonego Krzyża we Francji. 
W rzęsiście oświetlonych salach 
zebrała się zaproszona publicz
ność, członkowie i urzędnicy Ko
mitetu Narodowego, oraz wyżsi 
oficerowie Armii Polskiej. Przed 
uroczystością samą, firma kine
matograficzna Gaumont - Pathc 
dokonała zdjęcia interesującej 
i malowniczej grupy polskich 
pielęgniarek, które w tym celu 
ustawiły się ze sztandarem pol
skim w ogrodzie gmachu komite
towego. Być może, że z czasem 
film ten i d ^ ^ ^ f c a wędruje do

Z b ^ H P ^ m s tę p n ie  wszyscy
<ł jełfRcj z dolnych sal, iJuSfc
zastępstwie nieobecnego preesa 
Komitetu Narodowego, zabiera 
glos wiceprezes, ordynat hr. Za
moyski. Mówi krótko, a jednak 
wypowiada wiele. Wita sanita- 
ryuszki w imieniu Komitetu, a 
podniósłszy całą doniosłość ich 
poświęcenia i czekającego je za
dania, zaręcza, że nagrodą dla 
nich będzie wdzięczność Ojczy
zny i miłość rodaków.

Drugim mówcą jest członek 
Komitetu, major dr. F. Fron
czak, który stwierdza, że obec
ność we Franeyi polskich żołnie
rzy i polskich pielęgniarek zc 
Stanów Zjednoczonych najlepiej 
świadczy o narodowej działalno
ści Polonii w Ameryce. Zwraca
jąc się do sanitaryuszek wyraża 
życzenie, by jak najmniej miały 
sposobności do pracy sanitarnej. 
Poczem kończy:

“ W każdym razie składacie 
dowód, że jako Polki, pracować • 
będziecie i potraficie gdziekol- i 
wiek tego zajdzie potrzeba” . i

Następuje akt złożenia przy
sięgi. Major Dr. Fronczak odczy
tuje rotę, której słowa powtarza
ją sanitaryuszki chórem:

“ Przysięgam służyć wiernie i 
komie Bogu i Ojczyźnie, speł
niać z oddaniem powierzone mi 
obowiązki, dochować najściślej
szej tajemnicy w sprawach woj
skowych i innych, o których mo
głabym się dowiedzieć przy speł
nianiu moich obowiązków: być
posłuszną rozkazom mych zwie
rzchników a całem swem postę
powaniem strzedz honoru imie
nia Kobiety-Polki. Tak mi dopo
móż Bóg!”

W tej chwili występuje gene
rał Halle!*, nasz generalissimus. 
Głosem energicznym rzuca parę 
zdaii silnych z głębokiem uczu
ciem: “ Złożyłyście przysięgę i 
należycie odtąd do wojska. Wi
tam Was w tym charakterze ser
decznie. W nowym swym zawo
dzie będziecie miały do czynie
nia z żołnierzami polskimi.»a oni 
osobliwie potrzebują serc bliz- 
kich koło siebie i dłoni serdecz
nej. Są wśród nich liczni chorzy 
i "Wam .wypadnie pracować głó-

I i

| Z POLSKI
Wrażenia z Warszawy.

Krakowski “ Czas”  z dnia 2 
września podaje następując 
wrażenia ze stolicy:

Warszawa jest. rojna i gwar 
na ,jak niegdyś, w czasach prze< 
wojennych, ale przytem i inni 
zgolą. Snują się po niej najroz 
mailszc. dawniej niewidywam 
postacie.

Oto idą ulicą żołnierze uie 
mieccy, otoczeni zwykle groma 
dą młodych żydów, którzy wty 
kają im, gwałtem prawie, roz 
maile “ pamiątki z Warszawy* 
albumy, bransoletki ze srebrnych 
pieniążków rosyjskich i t. p. Al< 
to tylko w niektórych punktach 
szczególnie w okolicach dworca 
wiedeńskiego. W innych stro
nach ulica ma wygląd bardziej 
urozmaicony. Obok zgrabnego 
milieyanta w granatowej ułance 
z czerwonemi wypustkami, idzie 
żołnierz polski w mundurze sza- 
rjTu, legionowym, z legionowym 
orzełkiem na czapce. Naprzeciw 
nich postać jakaś w mundurze 
rosyjskiego kroju, ale już bez 
oznak wojskowych; u tego też 
orzełek polski nad czołem, — to 
t. zw. w Warszawie “ dowbor
czyk” , były żołnierz z korpusu 
generała Dowbora-Musnickiego. 
Widać ieh teraz w Warszawie 
bardzo wielu.

Spotyka się wśród nich twa
rze o dziwnie zdecydowanym i 
mocnym wyrazie. Znać ludzi, co 
przeszli wiele, i roli swej w życiu 
Polski nie uważają za skończoną. 
“ Dowborczyk” spotyka się z wy 
prostowanym i sztywnj-m ofice
rem niemieckim; obu ich mijają 
strój ne, zręczne Warszawiauki 
w wysokich i bajecznie drogich 
bucikach, ale obok nich tuż 
“ pan” , przyzwoicie ubrany w 
marynarce i kapeluszu na gło
wie, a boso, w drewnianych cho
dakach na nogach. Wśród tego 
tłumu uwijają się blade dziew- 
:zynki. sprzedające “ irysy” i 
wrzaskliwi “ gazeciarze” , wy
KrzyKujący au jfiuar, “ t-W&W
wne nowiny polityczne. Ale pu
bliczność ma już od paru lat do
syć różnych “ efektów”  i nieła
two ją  czemkolwiek zaintereso
wać.

Trotnary pełne ludzi, tramwa
je przepełnione, oto pierwsze 
wrażenie, które otrzymuje czło
wiek, przybywający tu z zagra
nicy. W wysokim stopniu na oży
wienie ruchu ulicznego Warsza
wy wpływa powrót uchodzcou. 
Dążą ich coraz nowe fale; z da
-  ~ ^ ------------ 1
wnie na tyłach armii, bo tam 
Wasze główne zadanie. I dbajcie 
nadewszystko o to, by żołnierz 
polski wiedział to i czuł, że ręka 
, serce kobiety polskiej są przy 
lim. Szczęść Wam Boże! ( 

Przemówił w lcoucu jeszcze ks. 
■łandys. przybyły niedawno ze 
Jzwajcaryi. Przypomina przypo
wieść o miłosiernym Samaryta- 
ńe ,a nawiązując do chwili obe- 
:nej. skupiającej do walki i pra- 
y  dla Ojczyzny Polaków roz- 
irószonych woła: Jest jedna ma
lca nas wszystkich — Polska, 
która zmartwychwstaje. Kończy 
syczeniem, by wszystkim praco
wnikom i praeowniczkom naro
dowym było danem dojść wkrót
ce do całej wolnej i najjaśniej
szej Rzeczypospolitej polskiej.

Na zakończenie odśpiewaty sa- 
nitaryuszki “ Boże coś Polskę” i 
“ Rotę”  Konopnickiej. Komitet 
podejmował następnie bohaterki 
dnia herbatą, czekoladą i prze
kąskami. Spędzono też bardzo 
mile chwile na swobodnej poga
wędce, przjezem niektórzy wspo 
minali pamiętną w Nowym Yor
ku uroczystość zakończenia kur
sów Białego Krzyża i nigdy nie
zapomnianą mowę mistrza Pade
rewskiego.

Zmieniły się nieco odznaki na 
piersiach naszych pielęgniarek. 
Czerwony Krzyż pokrył b ia ły ... 
To samo jednak pod nim bije ser
ce polskie, nawołujące do pracy 
ofiarnej. żmudnej, lecz błogosła
wionej.

Polskie samarytanki są już 
przy pracy w szpitalach parys-j 
ach.

“1 lekich wędrówek po rozmaitych^ 
zakątkach rosyjskiego cesarstw  
śpieszą do ojczyzny. A w r a c *  
nic 1 y lko ci. co w czasie w o .jl 
porzucili Polskę. Tłumami c rf l  

3 mi wynoszą się z Rusy da\^B 
r osiedleńcy, tacy m już ■

paru pokoleń mieszkań w o d ^ ^  
■- głych guberniach Sybiru i już 
i nawet mowy polskiej zapomnie-
1 li. Teraz wygnała ich fala rewo
- lucj-jna, uciekają od okropności.
2 od mordów wzajemnych i . 

łów, od pogromów i rzezi. Wra-
- cają z rodzinami. \Y Warszaw e
- pokazały się znów gimnazjalne- i
- uniwersyteckie czapki rosj-jskie
- i bratają się po koleżeńsku z róz- 
: nobarwnemi czapeczkami słucha- 
i czy warszawskich szkół wyż
: szych, lub uczniów różnych pol
, skich gimnazjów.
i Wszystkiego dostanie w tej 

Warszawie współczesnej. Zbytek 
i szalony obok nędzy, brutalne 
' sobkostwo obok bezgranicznej 
: ofiarności i poświęcenia, wielka 
: i wytężona praca nad budową 

państwa obok próżniactwa i wy
stępnych rozrywek, zle i dobre, 
pomieszane ze sobą, w głowach 
często zamęt pojęć, a z zamętu 
błyskające jednak od czasu do 
czasu zdrowe myśli i uczciwe 
czyny.

Wygląd ulicy warszawskiej 
zmienił się mocno. Nigdzie napi
sów rosyjskich! Nigdzie ciężkiej 
postaci rosyjskiego polieyanta!
Z kopuł cerkwi na Saskim Pla
cu zdjęto pozłociste blachy 
krzyże pozłociste. Stoi szara, , 
zwyciężona. Zdjęto z niej krzyż, V 
godło Chrystusowe, bo napraw- 1 
dę niegodna tego godła była cer- , 
kie w prawosławna, knutem i ba
gnetem przyciągająca do siebie 
zwolenników. Zdjęły władze nie
mieckie 'dwugłowe orły z Zamku 
i z nowo zbudowanego gmachu 
poczty na Placu Wareckim.

Z pałacu Staszyca na Kraków- 
skiem Przedmieściu odarto obrzy 
dliwe ornamenty, psujące czysty, 
dawny styl tego pięknego bu
dynku. Ślady panowania rosyj
skiego znikają stopniowo.

Na placu Zielonym niema już
o j p ou su ka . j / i ę f.znrA  -

nego przez Rosję btzydkim lu
dziom : generałom polskim, co w 
noc listopadową 1S30 dochowali 
wierności carowi i za to ponieśli 
śmierć z rąk zbuntowanych pod
chorążych. Na Krakowskiem 
Przedmieściu niema Paskiewi- 
eza!. . .

***
Rozprawy nad l‘NamiAJ t̂kamł.,,

W prasie polskiej toczy się od 
pewnego czasu dyskusya nad tem, 
jak przetłumaczyć na język polski 
słowo niemieckie “ersatz." które 
podczas wojny stało się w Niemczech 

li w Austryi — a także i w krajach, 
które Bóg niemiecką lub austryacką 
okupacyą pokarała — tak popular- 
ue. Albowiem Niemcy, którym brak 
z powodu blokady najzwyklejszych 
produktów spożywczych, sfabryko
wali cały szereg preparatów chemi
cznych, które zastąpić mają produk
ty brakujące. A więc i rodacy nasi 
w kraju piją “orsatz-kawę, "ersatz- 
berbatę," i “ercatz-kakao," spożywa
ją “ersatz-masło,” “ersatzroliwę” 1 
t  p. . Aby nie używać słowa "ersatz" 
proponowano już by zastąpić go sło
wem "namiastka” lub “zastępek." 
lub wreszcie ••fałszywka.” Ponieważ 
jednak społeczeństwo jakoś się na 
nie zSodzić nie może, przeto pewien 
czytelnik "Kuryera Codziennego" 
proponuje używać wprost przymiot
nika "pruski’” dodawszy go do da
nego rzeczownika, a więc "pruska 
kawa.” "pruskie masło,” itp. Po
mysł ten motywuje ów czytelnik 
tem, że u nas już używa się nazwy 
• mur pruski” na określanie ściany 
ni drewnianej ni murowanej, mają
cej prawdziwy mur zastąpić.

A oto jak w tej sprawie wypowia
da się "Naprzód”:
Spierającym się lingwistom 

Agapit połknął zamiast ciastka 
Coś. w czem nie było ciasta—ino 
Tłuczona cegła z sacharyną 
Lingwiści rzeki!: To "namiastka”!

Tum znów miast Chleba — szmaty 
stfzępek

tV trocinach ze śladam i... myszy. 
Zdumiony od lingwistów slyuzy, 
zv to chlebowy jest "zastępek."

Wreszcie, gdy liznął marmolady.
Udzie czuł smak mazi zamiast 

śliwki
I gdy mu rzekli: To z "fałszywki"!
Do dyabia—ryknął—te wykłady!

Hola Hrrgwied—to dzieciństwo!
Bawić się w słowa, kuć wyrazy.
Na któro Polak — bez urazy 

i Miał tylko jedno słowo: “świństwo"!
Dżin


