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,,Jakie wojen napastniczych dzieje: 
j~ potoga 

I blask, co rozwesela zgraje, 
A w którym z uznaje 

o do Boga." 
Ad•• Mloklewloz. 

Fatalny skrytobójczy, dany w Sarajewie 28. 
czerwca 1914. jako dyplomatyczna poniek~d serbska odpo-

na i Hercogowiny, iskierk11, rzu-
conll na zapasy europejskiego prochu, od wieku nagro-. 
madzonego. Marna na pozór lu 
dy do powszechnej rzezi, 
nawet w u istot jednego · i tego samego 
gatunku. Przepowiednia p. de Thebes, francuskiej, 

po bo wyprowadzenie z równowagi 
wielkich mocarstw na wskutek wypo-
wiedzenia d. 28. lipca 1914. przez wojny Serbji, 

ogólny, jak brzemienny w skut-
•ki· europejski wojny. Austro -
z namowy Niemiec · w obronie interesów tywotnych 
i bytu monarchji, ale Rosja od oceanu Spo-
kojnego, szukaj~c linji mniejszego oporu, swe 
zaborcze ku i i m14c2lc tu 
i bezustannie, do wojny europejskiej, 
wobec której wojny wszyst-

. ko, co dotychczas w zmaganiach narodów, 
bo .tadna ani ani sen najstraszniejszy, nie 

tego morza krwi i które ze sobl\ 
dwa wielkie bloki w walce o nad 
W ostatnich czasach wojny bardzo 
w Niemczech b. niemieckiego ambasa-
dora w Londynie, Lichnowskyego. Niemcy powtarza-
li za cesarzem Wilhelmem, nie bynajmniej sprawcami 
wojny, µrzez wrogów w obronie 
swych granic. Tymczasem ze Lichnowskyego, 
który tajniki dyplomacji niemieckiej i do ostatniej chwili 
przed wojna w Londynie, swiatow.~ woj-

niemiecka partja wojenna, pr2lc 
za wszelk11 do wojny. Za tych kompromitu-
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j21cych wykluczono Lichnowskytgo jako niegodne· 
go z niemieckiej lzby panów. 

Oprócz przepowiedni, zawartych w pracy W. Lutos-
odrodzona" z r. 1910, Stefana 

kiego w z XX. wieku po Chr. przed 20 laty napisa- . 
nym, Flamarion Kamil, popularny pisarz francuski, 
astronomiczne i meteorologiczne znaki i zjawiska, 
obecnej wojnie. Jest ich w ogóle siedtn. Na czele 

stoi w czasie zgonu pa-
pieta d. 21. sierpnia 1914 roku, które w czasach dawniejszych 
uwatanoby jako strasznych kataklizmów dziejowych. 
Potem przychodzi, dostrzedz ok;em kometa 
Delavanscha w r. 1913. odkryta W tym samym czasie 
z nieba meteoryczny, watc1cy 35 kilogramów na kon-
tynent angielski. Do tych znaków i zjawisk, 
obecnej wojnie, trzeba silne trz~ienie ziemi, które 

13. stycznia 1914. 
barometryczne liczne w czerwcu 1914. jesz-

cze przed wybuchem wojny, kiedy w czasie Iata do.tyli Pary-
tanie dnia zimowego, a kilkutygodniowa posuch, 

w maju i czerwcu Europy. W 
cu powyt wspomniany astronom tak zwan21 trójbarw-
114 gwiazd~, której jeszcze nie zbadano. Do powyi: 
szych znaków i zjawisk musz~ jeszcze te na dwa dnt 
przed wkroczeniem Ros.ijln do Brze.tan, kiedy 10. ?d 
strony wschodniej na niebie gwiazdzistem, ale 
.tyca nieopromienionem, szrapneli, 

w przeratli we wycie psów i ryczenie 

Wojska monarchii zmuszone 
naraz w Serbji, b. Kr.ólestwie Polskiem i b. Galicji, 
stosunkowo za do ogromnych armji .rosyj-
skiej, stoczywszy na granicy galicyjskiej potycz-
ki, pod silnem naporem w kraju si~ 

a ci zajmowali bez i dobyd~ miecza. pra· 
wie bezludne i przez wojska anstrjackie opuszczone miejsco-

nie nad 240.000 
ludzi, gdy rosyjskie oszacowano na 700.000 przy kilkakrotnej 
przewadze artylerji. Dnia 8. sierpnia b. r. na front 
pierwszy Strzelców polski'th w liczbie 40 osób 
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pod dowództwem Maresza Teofila, a nad 
mi obj~ jako komisarz wojenny Wiszniewski Wcza„ 
sie stanu wojenrrego, kiedy wojsb w wsiutek 
pierwszego ( :>brona krajowa, strat skarbO\va i pos„ 

. ·po1ite ruszenie) i pochód ku iranicy 
rosyjskiej, tutejsza polityczna, 
aby i bez przepustki 

poza miasta i na pacierze, na-
lub przy innych Zastosowano 

do tego polecenia nawet w dniu zgonu papieta Piusa 
X. W czasie powytej wspomnianym aresztowa-
nia gr. kat. i innych l>sób, Rosji. Dnia 
20. b.m. gdy jut z miasta, od 

drugi Strzelców pod dowództwem 
kiewicza Jana wraz z pod Karpowa !\{arjarla. 
Od 22. do 25. sierpnia 1914. przewama miesz-

tutejszych najzamotniejszych i mniej zamo.tnych rót„ 
nej i stanów · miasto podwodami, dorotkami 
i Ostatni pooi~ koleji lokalnej ,,Lwów-Podhajce" 

w kierunku Lwowa dnia 25. b.m. we wtorek o godzi-
• nie 2. w nocy. burmistrz adwokat Dr· 

Schaetzel a starosta Bielawski Walenty prawie 
z swoim personalem dnia miasto. 
W wojsko austrjackie po sfoc.ronej 
bitwie pod T dmopolem do Brze.tan. Tego samego 
wieczora rózbili dragoni (Rumuni) i kilka skle-
pów, bo tydzi nie chcieli ani p~rowych 

Na o zbli.tartiu Moskali i opuszcze-
miasta przez burmistrza, proboszcza 

go i O.O. Bernardynów ; bracisika ~akrystjana tego 
zakonu kiego, o si ta ra • oftcetów 
austrjackich z wyj11tkiem 2. dragonów Jana 
hr. Koziebrodzkiego, dalsza ucieczka ro„ 
hatyós.\tim i lwowskim. bez przestanku wozy. Na 
tych ekwipatach kobiety i dzieci o twarzach 
nie apatycznych, inne ze w oczach, ry~,ce 

lub za gromady dzieci; szli 
ug1naj1c pod olbrzymich zarzuconych 
na plecy. Jeden z nich zegar pod pach„ Jechali 
takte podwodami bogaci kup.cy, przedsi«;biorcy, 
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którzy sit do ostatniego pod~. 
którzy nie mogli zrezygnowani na wszystkie ewen„ 

zakopywali i rzeczy najkosztowniejsze 
,v ogrodach, aby je przed grabiet\ nieprzyjaci~la. 
Na 12.000 w z inteligencji 
jak 150 osób, w tej liczbie 40 rodzin, drugie tyle z 

i przedmieszczan, wliczaj,c w to ty· 
• dów i 6 zamotnych kupców starozakonnych. We wtorek 

przed d. 25. sierpnia jeszcze artylerji 
na rynku, strate wojskowe ze stanowisk automobile 
wojskowe a gdzie 
pozdejmowano. Wszystkie sklepy, droguerja i obie apteki 

Z S\d ob-
wodowy i prokuratorja Wotni pocztowi przestali 

gazety i listy. Poniewat burmistrz, jak powytej 
wybrali w tym· dniu obywatele pr.eze-

sem adwokata Dr. Bobrowskiego Marjana . i uchwalono bez.. 
r,a wniosek Dr. Kowenickiego, dyrektora szpitala 

powszechnego na tem samem aby 
dla miejskiej nie chleba, 

-miasto i sklepy, czego jednak nie uczyniono, • 
bo tychte wyjechali. 4. godziny po 
niu, nad Brzetanami aeroplan rosyjski z ciemml 

pod do którego wojsko ·. austr)ackie strze-
lecz to tj. 11. ·dywizja detachement i 8 dywizja kawale· 

rji na te Moskale jut o kilka kilo· 
metrów . miasta, ie i przez przewataj,ce 

rosyflkie w okolice Dunajowa, Narajowa i Rohatyna zos-
wyparte. · 

1••1tt•r dla lrzeiaa Z&. sier,111 111,. 
. Pomin11wszy pobyt cara Piotra Wielkiego w zamku 

tutejszym, przez ostatniego z rodu Sieniawskich, 
wkroczenie wojsk moskiewskich do Brzetan przed 200 laty 
za panowania Augusta IL Sasa, wezwanych przez tegot prze. 
ciw stronnictwu i Szwedom 1 jak 
równiet na Austrii przemarsz w · r. 1848. przez 

· 1 kapliczka na przy ul. idpj na 
cmeatars, jot wdDym dla biltorji pollkiej ubytkiem, przypomma 
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armji rosyjskiej a tem samem i przez nasze miasto w celu · 
powstania Wftgierskiego, dnia powytej wymienion~o 

we jut o w do 8. z rana widziano iiios-
kiewskich na wzgórzu Starotyskach, a w 

wojska lwowskim, i tarno-
polskim do miasta. wówczas, .te to 
narodów clagnie na zachód, aby nowP-
Z dzwonicy farnego ale bardzo krótko 
urywany dzwonu „na tak iakby na potar. Prze-
straszona widokiem obcego wojska _nieliczna lud. 

wiejska, która tu na targ do 
cerkwi, gdzie ks. kanonik Teodor 
Korduba, proboszcz i tutejszegó 
powiatu, miejska po piwnicach, locha~h i stry. 
chach, skoro karabinowe i te 
kozak, ·w~wszy pompiera tutejszego za austrjac-
kiego, na koniu ku niemu i dopiero na 
nie starszego inspektora gorzelnianego 
go w spokoju. Niebawem rynek wojskiem. 
Wkrótce ul. konno ku t} lko 
kilku, za tymi w pewn~m oddaleniu kilkunastu jetdzców, 

sit na domy i poza domy na prawo i na lewo, 
czy niema gdzie zasadzki. Ci pierwsi dojechawszy do m~stu 
na Miasteczko, zawrócili z drogi i dopiero · za 
drugimi odbywali pochód w kierunku zachodnim: 

konnica, potem piechota. Posz~zególne 
kompanje tejte w kilkadziesi\'Ciu metrów. Na 
czele katdej jeden lub dwóch oficerów, za kat~ jecha-

podwody z i przez co nie 
na sobie wielkich Na sif2 

artylerja. Tak armaty jak i wozy amunicyjne, 
P<? 6 silnych koni. Poza tem „Czerwony krzyt" 

r tren, wai okoliczne. 
te Rosjanie nikogo nie powoli 
z ukrycia i pochód odbywaj,cym, jak powyt 
w kierunku zachodnim, chleb i owoce. . Pod! 
czuy królów polakicb, Augusta IL i Stanillawa Wy· 
stawiono j1 na wtem uiej1cu poruki Adama Sani-
giet.llieso, stronnika Na mogile i w tea 
miejHU pochowanych oiar tej bitwy, wzaieaioao krzyj drewniany, kt6-
ry to pomaik umieaiono w murowaq kaplicsk .. -
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• ·czas tergo marszu pt~estraszonej 
cel wkroczenia armji moskiewskiej do Galicji, te 
aby nas od ucisku Niemców i tydów, · przy-

i narodow~ to pow· 
tórzenie odezwy do Ga-
licji, nalepionej na rogach ulic. 1 W nocy ze na czwa-
rtek nowe Czerkiesów, Do9ców, Tatarów 
do tniasta; obóz pod olcopislriem, tych.te 

sad, dla_ ubogich, po p. Anieli Stockiej, 
spokojnie konie, tam przy kaganków 

3 krowy, z nich krew; na kuchni polowej 
a we worki. Prócz tego miejsca i na 
innych ogrodach i pastwiskach pr~edmiejskich wojsko 

obozem, oficerowie stali na kwaterach po domach 
prywatnych i ,Pomieszkaniach, opuszczonyh przez 

, Rano sklepy, do aptek i drogu-
erji. obojga i ludzie pobliz-
ktch wsi wojsku wyszynk wódki, którt 
na konewkami wynos.zono, przyciem i namowy bab 

do krwi bagnetem starozakonnego stróta pro· 
pinacji, wzbraniajl\cego z razu ktadziety .trunków. 1 Pr,:;e~-
miejskie szumowiny: tebraki, (prócz 2 przez dwa tygodnie 
nie .tebraH od czasu inwazji) 2 drwale, bez zaj~cia 
a nawet niektórzy z dozorców kamienic, przedewszystkiem ci, 
którzy pozostali w ludzie z natury leniwi, 

nierzetelni a przezto bardzo bardzo ubodzy, rabowab 
z z rozbitych sklepów towary rótnego rodzaju tak 

jak kolonjalne, bituterj e i 
Pierwszego dnia inwazji w zabudowaniu dworski~m 
we ws'i Kaju o 3 kilometry od ;'Brze.tan oddalonej, kozak 
austrjaokiego dragona, ale od 
inn~o Obydwóc~ pochowano w park~ 
do hr. Jakóba Potockiego;. wkrótce tam 
~d wojska rosyjskiego, które wraz z tamtej-

• Podobnie Flamiainu Titus: w wojnie macedoukiej w r. 197 pd. Chr. 
pokonawuy V., Grekom na ipzyskack iatmij ... 
kicb, aby rzymski. Liv. XXXII. 33. 

• Rosjanie w czasie swego pobytu w nikogo nie zabili, ~.ie 
• ubrania, duchownych kolbami nie bili ani :aie 

wsbraniall m6wi6 po pollka. -
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szych do gdzie si1; ra-
bunku i wandalinm:r, na kos2'townych 

sztuki nie do nabycia i cennej bibljotece. J. Szlmda, 
w i piwnicach wynosi 

3,000.000 koron (puedwojenoych). Potem rozbili kozacy ka~ 
w kancelarji dóbr i rabowali w po-

mieszkaniach oficjalistów nie tylko tych, którzy wyjechali ale 
i tam wydzieraj'fC ma 
z kieszonki zegarek z a tonie i córce 
cionki z palców. Podobnego rabunku dopuszczali kozacy 

w ,v- na kilku obywatelach ' 
a byli i tacy, którzy chcieli, aby im z ust sztuczne 

Ubrani w przewatnej w ko.tuchy, wy. 
sokie bar~ie czapki mieli przy siodle mnóstwo · cienkich rze. 
myczków, a do nich preymocowany maga.qn róinyeh 

rzeczy. Na „czasy" czyli zegarek byli bardzo 
Noc drugiego dnia, inwazji nie tak apc,kojnie · 

jak poprzedniego, bQ apa~e przedmiejscy i lhiejskie smmo• 
winy do domów, przez opuszczo-
nych, gdzie rozwydrzone dziennym rabunkiem po sldepacli 
ze na co 
lub w sposób niszczono Jak z 
ta taksamo i chronili si~ z byd- -

w lasy nadchodz~ymi Moskalami, którzy 
z innej wsi po bezludeych chatach 
d~ób, i zboie rabowali. Dn~a 28. sierpnia 1014. nale-
piono w p1,tek rano na rogach ulic obwieszczenie 
Infanterji von Ekk w trzech j~kach: w rosyjskim, polskim 
i 1'U8kim, te wszyscy Brze.tan i powiatu 
kiego od dzisiejszego dnia obywatele jego znajduj, pod 

Jego Cesarskiej Imperatora Aleksadro-
wicza Rosji. W !zyscy spokoj~i 
pozostaJI! pod Jego i wzywa ich, 
by powrócili do swoich siedzib i swoich zaj~. . Tym~owym 
naczelnikiem miasta Brzetan i jego powiatu ustanawia ·~ 
adwokata Dr. Marjana ~browskiego, wybranego przez 

Brzetan do prowizorycznego zar.,.tu miasta. • a r.ie-
go aby do czasu mianowania 

cenne rpopiay oru rzadkie s bibo 
srabowali bawarwcy lotnicy 1eun1a llotluura w r. 1118. 
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zwierzechnika miasta i powiatu pod osobist11 
wedle swego uznania funkcjonarjuszy e,minnych 
i powiatowych i nad naletytem przez nich 
obowi21Zków zgodnie z dotychczasowemi ustawami lecz imie-
niem Jego Cesarskiej Imperatora Rosji, tudziet 
by o spokój w i powiecie. Dr. Bobrowskiego 
upowatnia do pobrania w dalszym ci~ i zwy-
czajn,1ch gminnych, tudziet ,czynienia potrzebnych wy-
datków a to pod rady ·przybocznej, z p. p. 
Dra. Adama Kowenickiego, Maurycego Perla, Henryka Szafi-
ra i z rachunków. 
\Vseystkim funkcjonar.1uszom g-minnym pozostawia 
utywania nadal dotychczasowego ubioru z dod~t-
kiem trójkolorowej opaski na l~wem ra-
mieniu. miasta Brze.tan i powiatu niech kontyn-
ui11 swoje zwyczajae gdyt bezpiecznymi pod 
ochron, rosyjskiego, niech ich tylko Pan 
Bóg strzete od pokusy Jego gniewu." 

Rano do magazynu 
kowego na prz4!ci~ bursy polskiej im. Jakubowicza. Wyrzu-
cono stamt\d przez okna na kufe.dtl z cywilmi 
odziet2! i obuwiem, mundury, trzewiki, czapki, prt:y- . · -
gotowane dla drugiego pospolit~go ruszenia. N ie-
inaczej z kocami w magazynie-- wojskowym przy 
ul. Szumowiny miejskie i lud z poblizkich wsi 

znowu w grabiety razem z którzy po-
wy.tsze rzeczy za bezcen sprzedawali; przerzeczone spó · 

z miasta i wiejska, objuczona czem-
do swoich domów, aby jeteli nowa 

nadarzy, dalej Jak dziew-
z Adamówki w kol„ 

czyki, w nowe trzewiki i kalosze, aksamitne kostjumy, zra-
bowane dnia poprzedniego po rozbitych sklepach tydowskich 
tak jedna z pol>l izkich wsi, znana z instynktu 

tego dnia w nowe trzewiki. 1 Po 
opróznieniu z magazynów, zrabowano w gmachu 
Towarzystwa gimnastycznego magazyn prowiantów, 

• na oczy, jak po fnw.azji na rozkaz auatrjackich 
wiejlka luclD~ prsybywny do miuta pewnej nied•ieli, 
na rynku trsew.lki srabowaa• i bOIO do clomu. 
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przygotow~y dra.tyn sokolich, ksittki 
z tamteJszeJ b1blJotek1 sprzedawali po kilkanucle 

halerzy za e~ze~pl~z. St\(i wojsko do budynb 
": ~tór:ym kancelarje komendy powiatowej 

kasyno oficerskie i menat. Tu zniewatywszy portret· 
Fr~c1Szka /ózefa, wyrzucono mapy, akta i ksi~ z zakresu 

na podwórze i ogrodek, umeblowanie w wandal-
~ki sp~sób znis.zcz~no, fortepian wyniesiono pod 

mebo, a co kosztowniejsze rzeczy 
daj.ce .zrabowano. · sprz~w tak 
z gmachu Towarzystwa jakote1 z kasyna wojskowqo, 

w ujetdzalni wojskowej, kozacy w dnazgi 
podpalili i ognia, wyprawiali dzikie 

Po nad, miastem aeroplan. Wojako 
te to austrj~cki samolot, zacz~o do tegoi 

pomi~ cywiln• 
str_.laj,cyh, poci-agaj1c do niewin-
nych nawet rewizj~-za broni, w po-
mieszkaniu pewnego wyazego pl'zy· 
czem skra~ono mu kilkuset kóron. Wie-
czorem godziny 7 spalono za prochownit resztki -ekrazytu, 
p stawionego przez wojsko austrjackie, wskutek czego 5 
razy tak straszny h~ it te najddca 
miasto w powietrze· wysadza. nie zdajlC sobie 
z razu z tego sprawy, schronili sit; do piwnic. Z dniem 20. 
sierpnia w grabiete, bo strat obywatellka ho-
norowa pny pomocy wojska z polecenia komendanta miuta , 

w nocy mienia do czego 
przedewszystkiem surowe obowi1Zkowe rozpor~enia 

1 gubernatora hr. wzbra-
niajlCe obywatelom na od 10. godziny wie-
c~orem do 4. godziny rana bez specjalnego na to pozwole-
ma, tarnopolskiego gubernatora, Czarto„ 
rytkiego z dnia 25. sierpnia 1014. ,,te dla ustalenia i zatwier--
dzenia publiczrtego porqdku i spokoju, obrony interesów lud-

i zabezpieczenia tak jakotei majaatków pod-
obywateli zar~~on11 cywi-

I a miejecami niepopraway jf1yk polaki w rosporztduniaeh 
ra.vj,klch niebierse autor aa prsyte. 

je · 
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Ina, wreszcie obowil\Zkowe postanowienie tarnopolskiego gu-
bernatora z d. 26. sierpnia 1914., wzbraniajl}Ce wszelkich 
awantur, lub zniewag, zaczepiania na uTicach, 
placach, drogach ' przejazdowych,' chodnikach, rzucania ka-
mieniami na przechodniów, · w pomieszkania i domy, w auto-
mobile, w w jak niszczenie cudzego mie-
nia 2) pojawienia na publicznyeh miejscach w stanie nie-

3) mieszania przeciw woli i dm- . 
giego w cudze tycie, czyta w dornu lul:1 w innem miejscu, 
witrac.zania · w cudze mieszkanie w szkody 
lub spokoju." Tak za wyzysk, jakiego , tyd 

w oczach moich i ryn-
kiem ·Judzi, doraina egzekucja, 
kozak przy asystencji komendanta miasta. 
Tego samego dnia pogrzeb austrjackiego oficera, 

w szpitalu tutejszym wskutek ran, odniesionych 
w bitwie pod Tarnopolem. rosyjscy 
a ks. kanonik Solecki, proboszcz obrz. rzym. kat. 
kondukt. Od 26. do sierpnia za dnia 
a nawet przechody wojsk na zachód. 

tych szeregów; Moskale posuwali jak 
lttóra pokryje. Sklepy o-

po.zamykane, a . w oknach kamienic nawet tydowskich po-
mieszkaniach powystawiano obrazy . religijne. Zegar miejski 

swoje bo nie ktoby go 
chociat osobnem rozporz~dzeniem gubernatora 

rozkazano czas petersburski. Wyludnione ulice 
zanieczystczone grub~ nawozu roz-

rzuconen\ ze splon drowanych sklepów i 
przez obywateli opuszczonych, w dal nieprzy-

Cisz~ jedynie blizki a temsametn 
huk armatnich, od którego ziemia 

w swoich posAdach i szyby w oknach Ogrodzenia 
domów za paliwo dla kuchni polowych. Na 

rynku od strony równiet zanieczysz· 
czottym i miejscami z wydartym brukiem at do 10. 

obce dobrze odtywione, dziegciem woj-
sko, o barkach, szerokiej piers~ i zdr'l-
wia, o oczach wielkich w przeciwstawienin do znajduj'ICych 
aiv w niem o · licu i krzywem 
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o.ku, o umu_ndurow~a· pplowem o ba.rwie zielonawo·.sU.J;lj, 
przystosowu14cem do ...terenu, na krc,ków nie-
podob~a r~zrótni~ od oficera, co wobec dzisiejszej 
t~ktyk1 w.~Jsk-owe, o4&:r~a niezrównani Przed przyby-
~em armJl m1 obaclzU po wiekowym 
t przecbod.z~ po zarazy, która tutaj swoj'l 
cz.arn' a _po jej przybyciu, te przebywam w 

azJatyc~~· Dla zapobi11~enia · wybuchu epidemji 
p~lec1~ r.z\d rosyj8k~ p~ewatnie tydom pod nadzorem 
uhce 1 rY':1-ek. Po &toczonych bitwach w powiecie 

l . przywieziono dnia 1. ran-
nych,. któ~~ch umieszczono w obydwóch szpitalaclt (P.owszech-
nym t WOJskowy~), w koszarach przy ul. Kolejowej, w gana-
ch 1:o~arzystwa gimn~stycmego w now02budowat1ej 
kanuen1cy ~bok teW?.t, w obydwóch ~achach gimnazyalnych 
(w ratuszu 1 przy ubcy w obydwóch lu-
d?wych, w seminarjtJJ.ll nauczycielskiem w kamie-
rucy nowej, jes.zcze niezamieszkanej naprzeciw pecz-
t?w~o, bu~~u naprzeciw gdzie 

biura kanaelar.11 wojskowej, w gmachu rady po-
pow1atowej, w uje.t~alni i w biurach starostwa, z nie-

ych sal akt~ pr.z~ okna na podwórze wyrzucono tak 'B&Dlo 
Jak z kancelarJI wojskowej. 
rych d~za~ za ~aliwo w braku drzewa opafuwego 
dla kuchm poloweJ. Oma 11. 12. 13. umies~ono 
w powyt . w_ymienio~ych gmachach J 2.000 rannych 

w sameJ UJe.tdzalm 2.000. W ogóle we wszystkich ubikac-
Jach po · koniec b,.r. wykazów 
dowych 40.000 chorych wskutek odniesionych ran. Mia-
sto w czasie przechodu wojsk austrjackich i rosyjskich podoo-
ne do obozu, w kilka dni pó,niej wiclok 
tegoL rannych przenoszono na noszach z podwód 
do przeznaczonych budynków; lekkoranni siedzieli dnia 
przy ulic~ch prz~d szpitalem, inni przechadzali z obanda-
.towanemt lub nogam~ na szt;:a.-
~etach, wyrwanych z domów. Jut od B. .do 10. 
1 ~. 14 do 16. rannych w 
RosJI z razu podwodami, automobilami i kolojit lokat.n'! 
Lwów-Potutory, 1 w tym celu 8. przy 

1 z poczekalni i kancelarji tutejszego uudypku szu-
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IIOWiay miejskie przed ruchu kolejoweco srabowaly_. 
urstdowycb i papierów persoaal kolejowy roeyjui na 

tychte aa prsy paleuiu w piecach. 
cie lokomotyw rosyjskich, przypominaj.cym sy: 
reny okrttowej; lekkoranni przed otwarciem ruchu na teJ 
linji kolejowej szli pieszo. Dnia 8. pogrzeb 
oficera austrjac kiego a kilka dni · czterech oficerów 
roqjaldcb, prowadzony przez achyzmatyckiego Na 
tutejaym. cmentarzu po stronie razu czte-
ry wipaze jako zawi.zek cmentarza wojennego, pod 
któremi · 1eiy po 20 rosyjskich i austrjackich; pod 

5 a w nogach tychte. pochowano 
jednego wyznania mojteazowego. Razem spoczywa 86 ludzi. 
• Oprócz 4 rosyjskich rannych miejscowe 
niarki, które z zaparciem si~ sieble samych obowi11-
zek Prócz 2 tutejszych lekarzy, dyrektora 
szpitala powaeclmego i fizyka r,Z\dowego Dra. opa· 

rannych kilku rosyjskich i felczerów. schyz-
matycki umierajlCym ostatnicli pociech religijnych 
i w jednej z sal e1hort dawnego gim-
nazjum, gd.)t ks. kanonik Teodor Korduba mu od-

w parafjalnej cerkwi. o-
uchowanie wzgl~dem swe· 

go prawdopodobnie. z .powodu braku 
.cenia, na p1eni,dze za duchowne i niechluj-
nej powierzchownoici: Popów w rosyjskiej 
armji bez liku a tylko 12 kapelanów katolickich, 
przeto Polacy pozbawieni byli pomocy duchownej. 
Czpto popi zmuszali ich do na 
nab<>*mstwa i do przyjmowania od nich sakramentów. Dnia 
10. tarnopolski gubernator' Czartorytki 3 obo. 
wilp.kowe zarzl(izenia: I) wzbraniajllCe kupcom sztucznego 
i mesumiennego powytszania cen na wszystkie przedmioty 

dla 2) w sprawie wydania dobrowol-
nie znaj dujllCej broni u a 3) a. wzbraniaj.ce 

· aprzedaty trunków spirytusowych w restauracjach, klubach 
i uynkach, b. przechowywania trunków spirytusowych w po· 
mieukaniach prywatnych osób tam mieszkaj11cych. W 2 dni 

I W r. 1918. ul'Zldzoao aa tym obaarze od strony 
niej ....,..Wy cmeatarz wojeaay. 

- -

potem wyzamiatano ulice, z rynku usuni~to i bruk 
popsuty. przez wojsko, naprawiono, albowiem spodziewano 

przyjazdu gubernatora tamopolskiegio. Magistrat miasta 
polecenie :W}'lltawienia chorwwi o barwie ro-

syjskiego plzed kudym domem przy ulicach miasta, ale tego 
samego dnia kazano je a na gmachach, 
gdzie si~ kancelarje rz11du rosyjikiego, gdyJ gu• 
bemator na razie swój przyjud do Brze.tan. W kilka 
dni potem rozporz,dzenie WSJ>Q.mnia-
nego gubernatora, aby nie rozszerzano 
a) o rz1du, lub osób wojs-
kowych lub wojsk, które w miesz-

nastrój w nich, b) alarmu-
j1cych o. zarz,clzeniach rz,du, wojennych . 
publicznych lub innych faktach. Od 20 
rozpacz.i przewóz w Rosji i w tym 
dniu bo at 550 ludzi. Takfl sam\ przeprowadzono w 2 
dni przez Brzetany. W tym czasie · ze szpitala 
oficer austrjacki Oskar Zeisberger; Rosjanie przypisywali wi-

. ucieczki D-rowi Kowenickiemu, dyr. szpitala, co J)Q· 
wód w do kolosalnych plotek. 

ydano wyrok lecz wskutek wstawienia si~ 
rannego oficera, spokiewnionego z rodzin\ carsk\ z.1 troekliw• 

mu w tym samym czasie przez przerz~ne-
Jekarza, uznano Dra Kowenickiego niewinnym. Od 22 wrze-

wydam1 z tutejszego magistratu po-
przez komendanta· miasta, a po jego · 

pnez naczelnika powiatu Ulianowa i rotmistrza tandarmerji 
Sulima za 5 Koron, przeznaczonych na rzecz Towarzys-
twa Czerwonego krzy.ta, mo.tna byto do 
Lwowa, Tarnopola, Bochni i innych stacyj kolejowych tam 
i z powrotem. Nawet od tych 5 Koron powy.t wspom-
niany naczelnik ubogich z tydów, których 
od obiadów dla ubogich miasta, na jakie ze 

podatków Przy 
przewieziono na kilku wozach po,ran-

nych lub w boju jakotet 3 wagony 
czapek. W tym czasie „C~erwowny krzyt" wraz 
z rosyjskiemi do Halicza. Przez 

kupcy w ich powrotu sklepy, a 
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po Stryja, Drohobycza przez Rosjan, 
stamttd do miasta. . 

· Prawie przez . pddziemik ~uk 
armatnich at z pod Sambora. Tam bowiem 

woj~ko austrja~kie k~awe boje, skutkiem których wyparto 
~OIJan na pewien. ~.zas z Droh.obycza; prócz tego 
••~ ~rzechody mn1eJszych wojsk przez nasze miasto 

i lwowskim. Dnia 8. 
gubernator hr. te moc obo-

~apuJ.tca moratorjum, austrjackim I (14) 
sterp?Ia 1914. a któr~o moc zos-

Jego _rozporz,dzen1em z d. 17. 1914. po 
31. 1914. nowego stylu, w granicach 
galicyjskieg~ wojennego gubernatorstwa po J. styczida 
1915. n?":eg? styl~. !)nfa 18 .. b.m. iluminowano miasto z po-
woda 1~en1n tronu Aleksego· 
Tego samego dn1a ze Lwowa do tutejszego klasz. 
!oru_ O.O. Bemardynów gwardjana Konstanty Stro-

który przytem wikarego w 
farnym: jeden z kooperatorów tutejszych probosz-
cza w Kozowej a drugi w Podwysokiem, gdyt tamtejsi dusz-
pasterze porzucili swoje owieczki. Magiatrat przy pomocy 
w~dzy politycznej rosyjskiej energicznie 
zrabowanych którzy z 
przed 26. sierpnra b.r. wyjechali i wkrótce powrócili, nie 
tylko p~ domach na ale i po wsiach tutejsze. 
go powiatu. Odebrane rzeczy przed zamianowaniem 
nac.zelmka powiatu u komendanta miasta, który, jak 
niesie cenniejsze z nich do Rosji. Dnia t 9. 
paidziemika nalepiono na _ rogach ulic 
gubernatora hr. 1 moet! którego 1) zakazuje 

we wszystkich drukowanych bez poprzed-
niej cenzury wojennej dotycz~cych 
i ruskich jak nie mniej roztrzll-
sania kwestji wojennych, politycznych i 2) zaka-

1 wskutek przykrej niespodzianJai, jaka go w Galicji, dok1d 
popów i czynowników, nawet cara w ro-

syjskiej ziemi galicyjskiej, swe manatki i z nie· 
G&icji. Tego ciosu i do Ki· 

jowa do domu . · 
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mfe dl'llkowania i :r.ózpewsmechniania Miszów, 
~!kiego rochmjt1 i pism ulotnych i ilustracji bez poprzed-
niego z.ezwolenia miejscowej polityc~ej 3) zakazuje 
sit wypuszczania z litogira:fij 1 tym pod<Jbnych ·prze?· 

wszelkich bez oznacze01a 
nuwiska 1 Jego adresu 4) taka-
zuje sprzedat w i ~iosk~ch )ak nie~n~ej WJ· 
po.tyczania z bibljotek d~ czytania w _ruskim 1 
rusk4em narzeczu, o ile one nie w gramcach panstwa 
rosyjskiego 5) zak,azuje i . wypot,y~anie, 
ich czytanie z bibljotek we wszystkich mnych 1 na-
rzeczach, jer&eli tych.te jest wn.·g21 ru~iemu 
dowi i ruskiemu narodowi 6) zakazuje na pu-
blicznych scenach sztuk niedozwolonych cenzur~ dra-
maty:caml jak niemniej koncerta, odczyty bez po-
przedniego zezwolenia miejscowej 7) zalu~zuj~. wy: 

obrazy w kinomatografach bez pozwolen1a mteJscoweJ 
policji W kilka dni opubliko"':ano obwieszczenie tar~opol~-
kiego gubernato1a, te celerr 
spajania wojsk przez Izraelitów Naczelnik 
dowodz1cy winnych S\dowi polowemu i nieomiesz-

do nieb na.,srótszego wymiaru kary. P.rzy 
patdziemika pp.siedzenie rady miejskiej 

w gmachu obwodowego w sprawie rozdzielenia 
z tutejszego i ziemniaków z folwarków, opusz~.zonych 
przez dzier.tawców .. profesoró~ 
i nauczycieli, 1 pozostaj\cych za czasów AustrJI w 
czynnej i emerytów a konto ich poborów Przez 

muiejsze od · wojsk 
rosyjskich w liczbie po 150 do 300 ludzi w kierunku 1.:achod-
nim. dot11d niewszystkie otwarto, bo 

• kupcy wyjechali na lub do Wiednia; nieprzy-
. rodziny wskutek czego dla 

dla braku konsumentów wszystkie i drzewo 
jedynie cukier, nafta, sól kuchen-

na i towary kolonjalne znacznie 
prócz towarów kolonjalnych z Rosji niedowie.ziono. 
na tutejszych kupców i kramarzy na surowsze 

i te 
cudzym kosztetJ), ze sprze. 
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dat,. poszczególnych do czasu . . . 
publtcznych zapasy . . . > kiedy na targach 
kupcy, towary n s1e Wówczas 'chowali 

. a pewien czas po to tylk b wu potem w sklepach swoich m . . . . o, y zno. 
jak to l oglik ceny ich do 

· tych · z so li, cu rem 1 ze awiecami · ar . me sprowadzali ty lk · . li • • 
1 w stosownej dla nich . chwili .;, . lk~ . Jeil m~e pochowane . 
sprzedat wte teJ wystawili na . 

Na listopada b 1 . 
ulic dwa .rozporz dz : r. ;a ep1ono na rogach 
ktorych nal 't em~ obe:c tego .te w nie-
nji,. lu~~ ttr:Qpo~skiej guber-
bro3one Jednostki które na d . u uz„ 

linj kolejowych ~:i aJ1ó na i. strótów, 
waó ~je telegrafów, obwieszcz:: w, a t~te próbuJ'I p1·zer· 
torytki, .te l) • ludtmi któ ~opol~k1 gubernator Czar· 
i wyliczon ~h w rym u owodmono noszenie broni 
n~ miejscu. 

miast i wsi b! .. z rozbóJrukam1. . 2) wszyscy 
!ub dos~rczaj. mur::l~r!!órzy ~krywu.111, 
Jennych a tak.te ci, którzy ·nie d . ub ~ny~h we-
jawieniu podejrzauy<'h od::~• ro~SYJ~kim o po· 
stek, bez na 1 jedno· 

prawa wojennego 3) z p e \k~1ek oddani pod 811d we. 
jowego budynkó a wsze 1~ uszkodzenia toru kole-, w, mostów lub na pryw tn h k . drogach w gmin b d . . a yc raJowych 

wó · t · · poci~am do surowej odpowie-) owie 1 gmi T 
jeszcze w . d . n. ensam gubernator 

te I) z ludzmi któ ow1~ ma 17. 1914 r 
dynków zamie;zkaly?7~ :do":'odm~no strzelanie z osad, . z bu„ 

wojsk i na o·e: , me~am1eszkal~ch na 
i 1 · . p ynczo WOJskowych i cywilnych 

po ICJantów · b jak z rozbójnikami 2) os d . ;a . 
lano, natychmiast w:~ zI c:: udow~ma~ z których strze-
a . ym ma1,tk1em konfiskowane 
padek strzelania z os:sz:zo:~ /) za udowodnionywy-

kara na ~u:: ;~m1te~zk~ych 
as 1 wsi, a oprócz. 

i ~ie~óre nauczyctelki, aby nie z 
poblizkich folwarków ziemniaki. . ' na zarobek do 
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tego z tejje niektórzy za 
dników. W kilka dni potem nalepiono pa rogach ulic obwfasz-
czenie gubernatora hr. (odtego czasu je-
dynie w rosyjskim i polskim) o wcieleniu Galicji ws~hod-
niej i jako ziemi „rdzennie ruskiej" do Rosji. 
Tu wprowadzony rosyjski, prawo i urz'ldzenia 

z gdyt uwata wojenny gu-
bernator za potrzebne w interesie nie 
normalnego biegu tycia w kraju; w Galicji zachodniej i pry-

pro~incji jako rdzennie polskiej :zaprowa-
dzony w i pJlski, 
wyznania jako w Polsce wolnej pod panowaniem cesarza ro-
syjskiego. Dnla 14 listopada magistrat miasta 
Brzetan, ·aby napisy· wywieszek (szyldów) nad sklepami i pra-
~owniami rosyjskie, do czego obe• 
cni interesowani w zastosowali: Dnia 24 listopada 

rozporz11d2*lie wojennego gubernatora, te 
wszyscy prywatni ludzie, którzy rosyjskie i austrjackie 
patrony, przedmioty z zakresu artylerji, obuwia, ubrania i uz-
brojenia obowJ~ani wymierzone rzeczy w 
mieis\ca.. do przy zarz21dach naczelnych, pr.zyt!zem wy-
nagrodzenie za oddane i uznane za nadaj,ce do 
rzeczy, natychmiat W 2 dni po-
tem magistrat miasta Brze:tan, aby któ-
rzy jakiekolwiek szkody ze strony wojska, 
swoje presensje w przeci,gu 3 dni. W listo-
pada 1914 r. niewszystkie jeszcze sklepy pootwierano. Rodzi-
ny nauczycielstwo, wdowy po 
stwowych i emeryci, na terytorjum austrjac-
kiem, nawet tutaj domy, nie 
i az po Rosjan 

tutejsza nadal z 
jazdy przez 

austrjackie i rosyjskie ( 1 rubd po kursie 
3 korony 33 hat) w obiegu a brak monety drobnej nie-

jakto na ~ojny _ przed in-
rosyjsk2l, 

Na grudnia 1914 r. naczelnik po-
wiatu podatki. W tj m samym czasie nalepiono na rO·-e 
gach ulic dwa rozporz\dzenia wojenn~go - gubema-
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tora ~· ~obrinskie,to: pierwsze z dnia 24 b. r. 
rozpor~21dzenie gubernatora tarnopolskiego Czar-

torytkiego dnia~ sierpnia star. stylu)°w sprawie sprze-
da.ty napojów spirytusowych, drugie z dnia 30 
b. r. (stu .. st~lu) ie rz21d ro.3yjski lokowanych w bankach pry-
watnych p1en121dzy osób prywatnych nie konfiskuje c.bybaby te 

nieprzychylne. Dnia 9. grud~ia b. r. 
sz~no . wojennego gubernatora hr. Bo-
brins~ie~o, zawieraj,ce przep~y w sprawie utrzymania 
w w cel~ ~walczam~ ~horób epid~micznych. 
p~e~o ~ta przew1ez1ono ze szpitala wojskowego w Ro-
SJi Jako 4 oficerów i IO szeregowców. W tym 
by!o b~dzo _wojska w Brze.tanach, bo tylko 

z 1 OOO pieszych przez miasto w kierunku za. 
ch?dn1_m. Dnia _18 grudnia magistrat od- . 

wszystkie domy i wieczorem okna frontowe 
tych.te z pow~du. imienin c~skich. W czasie miasta 
przez Mosk~lt t. J· od 26 sierpnia po koniec roku, 1914. we-

n~epionych po rogach ulic klepsydr osoby 
Dr. Adam Skibicki em. star. lekarz powiatowy 

Anna ?jciecho~sk_a, Sta: 
cbo1!sk1 i hr. p 0 • 
to~k1ego, Ber_ezo~1k1 nauczyciel ludowy. Ludo-
mir~ z S~mk1e~1czó~ Steinerowa tona em. prof. gimnazjalne-
go b. k1erowmka . g1mn. Herwowa, wdowa po 
tute:Jszym kupcu W powytej i przytoczonym czasie 
prócz 40 rodzin z inteligencji, stale w 

zale~wie 8, .zat~m ~o koniec roku 48 wszyitkich 
rodzm . w to 2 notarjuszów i apteka· 
rza. Przy zakonczemu starego roku w far-
nym kazanie, gwadjana O. O. Bernardynów 
Konstant~ z~stosowane do ówczesnej sytuacji 
w Europie. W sród ltczn1~ z~omadzonej oby-
dwóch obr~11dków, u kt?r~J woJna znacznie na 
gowame siE2. rehgJJnych, przedstawicieli 

rosyjskich. 
W mies~i~cu styczniu 1915. umieszczono ua rogach ulic J roz-

- ~ubematora hr. Bobrinskiego: pierwsza 
• o prz~~emu moratorJwn at po koniec lutego b. r., drugie, 

od nitszych stopni, uzbroje. 
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nie, rzeczy przydatne do utytka domowego i 
trzecie zakazuj,ce do p1zechodz\cych tak, 
aby im albo ,'>d nich a wreszcie wzbrania-

. jl\ce rozszerzanie odnosz~cych do spraw wo-
jennych. Od 12. stycznia w nocy w 
prawdziwie egipskie albowiem, gazownia tutejsza 
dla braku Kupcy w sklepach 

naftowem, 8. godziny wieczo-
rem wszelki ruch na ulicach i grobowa cisza, 
przeryw~ana od czasu do czasu biciem zegara wietowego. 
pieczonych ziemniaków, potywienie znacznej 

po rynku. W tym wy-
krajowy we Lwowie zapomogi nauczycielstwu 

ludowych, które tam w swoim czasie po 
12 lub 9 rubli, z czego· korzystali takte nauczyciele i nauczy„ 
cielki tutejszego powiatu. nitszych i nie otwar-
to. Dnia 28. stycmia z tutejszej stacji do 
Lwowa lokalmi Lwów--Potutory, a gdy ten.te do Brze„ 
tan nie tu nazajutrz te 
z dworca lecz w drodze z aeroplanu austrjac-
kiego ostrzeliwany, na Jak wtedy tutaj, 
tak samo we Lwowie zaraz po 

przez Moskali, te na ratuszu powiesili, miasto 
kozacy podpalili i wod21 stawu tutejszego zalali. Na 

tetn wszystltiem. wtedy tyle prawdy, ie kilku kozaków, 
maj;c porachunki z nieznanym mi z nazwiska tydem, 

ze przy ul. Zygmuntowskiej, kiedy 
si~ ten.te tam na strychu a go nie mogli. 
Od tej ·kamienicy s119iednia, gdyt ci sami tohiierze 
wzbraniali potar 

Rzad rosyjski przypuszczajl!C, te 
i przeprowadzi Galicji wschodniej do Botego 
Narodzenia star. stylu, zamiar z pocz,tkiem lu-
tego 1915 r. pobliczne (w Brzetanach tylko 
nitsze gimnazjum) i w nich Aby we wszyst-
kich znajduj,cych w Galicji wschodniej i 

jako w ziemi rdzennie (istinno) ruskiej z pewn21 
w rozporz,dzenia • gubernatora 

hr. z 10. 1014 r. i~yk ro-
ayjlki; we Lwowie i Tarnopolu kura nauk 
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wspo~nianeg~ ale o ile mi wiadomo, z nauczy~ 
ctelstwa tuteJszego mkt tam nie Próc · · b · k , · z I na-

1a u, tore w tym furami do Lwo-l~' c~na kawy, cykorji znacznie 
Y me przez mesumiennych kupców za. 

po domac!1 prywat~ych i a ty-
ta. palonego Jak · ·zamiast kawy. 
Dnia 3 b. m. do 500 rekrutów nieu-
mundurowanych, maj"cych 30 do 40 Jat rr. · 1· k k ó . . . · 1 oszary, 
z t _rych napis n~em1ecki a polski na · razie · pozo-
stawi?no, przy ul1ey KoJejoweJ i pod kierunkiem kaprala od-
bywali na. placu poza zabudowaniem broni~ Kilku-
nastu z mch, aby nie pod a jednego 
z przeb1 an~go_ za. za dezercje pod 
z~strzelono. ~atdeJ medz1eh szli param{ jak uczniowie szkol- · 
m na do cerkwi. Dnia 9. lutego na no- . 
'":o wstrzymany ru~h poci4gów ( co drugi na linji Lwów 
via ~r~emy~lany Potutory. W ostatn~m tygodniu 
pewien tuteJszy czeladnik kq~narski zap!agn~ w ~zasie swo-

. ich go?ów weselnych muzyki. W tym celu O po-
zwolente do naczelnika powiatu· ten ru'etylko na t · r . ' o mu me po. 
z~o ale zgro~1w~zy, go kozakowi nahajk~ bur-
?11strz d_uw1edz1a~szy o zabawie z 

so~1e ~rono pamen (w znacznej uczenie tutejsze-
g;1:mtn~J.um nauczycielskiego) tych zapust 
P . . poli~Ja?tów z rozkazem zaniechania 
ców 1 uczestników zabawy do domó.M Dnia 20. 
b: ~· ~skutek roz~uszczonej w celu pod-
mesienia du.cha WOJska, te twierdza przemyska, 

wielka a mi'eszk · · b · · . ancam1 
1eme. Przez to to silniej-

sze armatne od strony zachodnio • 1•. • · · c1z· 1· . . n oweJ, 1t 
z nie ie I na w nocy I. j. z. d. 20) na 2l. lutego 
w domach na w~órzu szyby w ok~ach 

~ted! to WOJsko po odbiciu Czerniowiec i Ko-
tym razem chwilowo posuwaj•c 

ku !fahczow1. R.annych Rosjanie w prowizorycmym 
szpitalu w ~en:m w pobhtu Podwysokiego, sk,d zapytywano 
telegraficzn!e, Il~ lazaret chorych mote 
Tego samego dnia we wtorek przed sit po-
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grzeb Jana Szemina, kapitana austrjackiego z 55. p., pole-
d. 27. sierpnia 19ti r . . we wsi Potoczanach, a po eks-

humacji, przewiezionego stamt\d do Brzeian. Prócz naczel-
mka stacji ani tutejsze rosyjskie ani wojs-
ko nie w tym pogrzebowym tadnego 
Jak w pewne u tutejszej 
inteligencji wstutek pus.tczoneJ przez Moskali wojska 

o zdobyciu twierdzy przemyskiej, tak samo 
w kilka dni pótniej i oblicza czynowni-
ków smutek i nawet do tutejszych z po-
wodu niepowodzenia rosyjskiego pod 
Przy lutego kilku rosyjskich lekarzy ze 
.tbl\ ksi{\dz schizmatycki, który 
stwo w zamczyska Sieniawskich, tren, konnicy; 
obok wozów pokalP.czone, konie 
Bnia do miasta wojska, które w no-
cy grabie.ty. Po domach zabierali poduszki 
koce i niby dla rannych, których jeszcze dot11d nie 
przywieziono. W tym czasie do at kilku na-
czelników powiatu z n~ swo~~h sta-
nowiskach zagrotonymi Jedyny przez czas mwazJI mos-
kiewskiej, naczelnik tutejszej stacji kolejowej, Bazyli 
nów, ukrainiec z bezinteresowny, bardzo 
uczynny dla podrótuj21cej Brze.tany w 
tego miesi21ca.-

Przez marzec 1916 r. w nie-
ruch, jakby wojna na nowo do 

czego niezawodnie ta te sz!ab 
gendralny rosyjski etapem. W czterech p1er· 
wszych dniach miesi11ca cofai tr_en od 
cem ku Brzetanom a l ~ marca b. r. 
ci11g, 30 wozów, pomalowanych na ceglasto 
z 500 rannych, nimi 13 
austrjackich na Tych umiesz-czono w obydwóch szpi· 
talach i budynku· tym razem nie tak jak 
w r. z. stoj'lca std osobom 
prywatnym chorych i im ofiary • najpraw• 
dopodobniej z tego powoda, aby ranni szczególnie austryjac-
cy uwatani za odwiedzaj11cym nie ,udzielili tadnych 
wi~domo6ci .z pola bitwy, nie przyjmowano odt,d do upitala 



tutenzych ! Widoczaje ~toso.wano 
do rozporz4(Jzenia hr. 

do prz~choda~cych. tak, aby 
im albo od nich rozsze-
rzania do spraw wojennych. 
.Bnia 3. b. m. pochowano na tutej_szym cmentarzu 19 

wskute~ ran, odniesionych. Tego samego dnia rano 
miano rannych ze szpitalów w Rosji, ale na 

\YOjska przymierzone pozostawiono 
ich tutaj, a podwody, gótowe jut do przewozu chorych na 

rozpuszczono. Dnia otwarto 
pocztowy, i.t listy nada'ne mo„ 

przez neutralne do Austro· 
Na listy umieszczono w miejscu 

austrjackiej z napisem rosyjskim, ale w.krótce urz\d 
pocztowy Na nowo otwarto go doAie-
ro 18 kwietnia b. r. bez listy po domach. Na-
czelnicy, powiatów i inni czynownicy, którzy z lutego 
szukali w schroniepia, powrócili ale nie wszyscJ 
na swoje dawne miejsca pobytu, alfy Od 
powy.t wymienionego dnia t j. od 5. muca artylerja 
z Tarnopola etapowym pod Halicz. 

dnia ó. b; m. bo at 47 armat, któ1e ja,. 
czas na Gh~tlci na pastwisku 

nad nasypem kolejowym a t~r-
nopolsko - Przez. marzec ku 
Haliczowi mniajsza lub piechoty; w tym c.a-
sie, huki1 o.cl wysadzenia fortóJy 

w Brzetanach. 1)Dnia 6 marca okoJo 
godziny 4. mnóstwo woj,ka z najetonymi bag.µe-
tami i .tandarmów gdiie znadJJje sklep 
Ottona Roubinka, od strony rynku, ul . A dani owskiej i Farnej. 
W drzwiach frontowych i tylnych wzhraniajtcy 
tam i wychodu Gdy to spostrze-

z na rynek, rozp~dzili 
1
)Zmienne s1f lo"y wojny, .... Rosja, gdy twier-

dza przemyska • aie lee,; TryJJWf ten, ,tóry 
wizyta w Przemy~u, jednak tem sro-
Rosjan. W d. 3 c~erwca 1915 r. armje BP,rzemierzone 

do st1d Ro,janie ucieklf wyparci brawurowym ssturmem, · 
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j,. !labajk~~i Pobili kilku t,Jdów, 
nika nawet radCQ sl(1q.'Yego .Q· 

Rybickiego Kupca Ro~~inka_ nie wtedy w ~OQlU. 
Wracaj21cego z ulicy Adam.owskleJ znaJomy, 
te u ni~go odbywa w sklepie rewizja. Pr~estr~o~ 
owemu znajomemu papi~ry i pieni~e do przecbowag14, Jakie 

przy sobie . a sam spokojnie do sklepu, &k\d pq 
rewizji, trwaj11cej godziny, zaprowadzono go P.Qd 
esk~rt, ,,na o~tro" do koszar miejskich i .zamkni~to. Pow~d 
aresztowania i rewizji na podstawie R~M„ 
dzema. dnia -w o_so~ist~ci 

za aresztowanym, . Ja~o . ru~w1~~9 
i wyjl!tkowo rzetelnego kupca trzeciego dnia 'YflY· 
puszczono. W tym samym ~~asie 
mieszczka, kobieta-szakal, te JeJ Jest na woJ~1e, a 
szy pracowni stolarskiej Hertman . w~ty 
do niewoli przez Ros.jan po bitwie pod Pod~ysokiem 1. ~ilku 
takich ludzi u siebie w Brze.tanach utrzymUJe. NaC%e~nilt po-
wiatu Ulianów, zacnego charakte~ 

1 
Ze k~ .. 

cela.IJi ale ta do kom~ndant~. któr~ oakarzo-
nych w g~\b ~o.sp. D01a 18: m~-
ca szukano dla ofiqerów 1 woJs.ka, Jdóre liczbie 
kilku tysi;cy. do miasta. Przy ~cach_, gdzie 
wojsll.a na kwaterze n. p. w obydwóch . g~~~ch, \V ~e1?1-
narjum nauczycielskiem, w hotelach g.iicnskun 
w kasynie w budynku ur~~u g~nego, zabu-
dowaniu Towarzystwa gimn~~nego w .bume p~ls-
kiel i przed domem ubogich _naprzeciw 

,tra.te. Dnia io. b. m. nalepiono na rogach ~be 
ponówne woj_enneg? guber~atora .hr. ~bnn~ 
kiego, aby . waJyscy prywatni lud~1e, którzy pos1.adaJ~. rOSYJ· 
akie i austrjackie patrony, prze~~ty z _za~resu artyleu1, obu-
wia, ubrania i uzbroj~a dostawili wyouen10Q.e rzeczy do. 
dó~ przy z&l'zpch naczelnych, przyczem . w~agroq.zen1a za 
oddane i uznane za nad~jtce si~ do rzeczy 
natichmiut W marca 
pochód ts:aktem lwowskim godziny 4. po a,ty-

. Ierj-. konnica i piechota z pod prz~ Bfz~y 
tem podhajeckim ku granicy. Oboktego . kursow~ nawet 
w inietvcy niektóre z ~r~ody cho-
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rych do szpitala polowego zapasowego naprzeciw budynku 
pocztowego, dok2!d materace, koce, miednice 

i t. p. rzeczy ze szpitala wojskowego przeniesiono. Dnia JO. 
marca do Brze.tan gubernator tarnopolski, absol-
went ... dni ej wojskowej, Czartorytki, który podczas 
przedstawienia reprezantantów z 
katdemu z nich pewne zarzuty szczególnie ks. kanoni-
kowi Kordubie, .te po inwazji nie na cerkwi flagi 
rosyjskiej, ze od 450 
na carowi, .te o nim nie wspomina przy 
wach; .te nie dni normalnych w rodzinie carskiej 
i wrogo przeciw Rosji. wprc:lwdzie je-
go wywiezienie na Sybir, ale to wykonane. 

. · Zaraz po odjetdzie gubernatora tarnopolskiego usu-
wszystkie austrjackie skrzynki pocztowe, 

z budynku gimnazjalnego a nawet napis w polskim na 
koszarach przy ul. Kolejowej . Przed wszystkiemi 
mi wojskowemi, pocztll, szpitalami a nawet przez czas 
Wielkanocnych piekarniami strate z najetonymi bagne-
tami. Katdego dnia wojsko nieumundurowane na 
nia z przygwizdywaniem. 1) W wielki Pi~tek 
modlili skupieniu du~ha w cerkwi i przed 
Boeym grobem; bardzo licznie zgromadzili oficerowie na 

w czasie wielkanocnych chociai inteligencja 
rosyjska, maj,c zachodni pokost cywilizacji skutkiem dobro-
bytu i przepychu jest Kudego wie-
czora chorem wojsko przed koszarami 
i obozowiskami po tr'lbieniu do udania na spoczynek. 
W Wielk' jedna wojska na rynku 
zgromadzonego, a druga na placu piekarni wojskowej 
przy ul. okrzyki podobne do gdakania licznych 
stad indyczych na .ldrowi~ cara i jego rodziny, 
(oflicerów) obecny~h i nieobecnych i 

wielkanocn, ,,Chrystos woskres", poczem komendant, 
siwobrody z oficerami, im we-

Alleluja a ci t. pod~ficeratni, praporszczyk ami, 
ci .tyczyli sobie nawzajem zdrowia i przy 
huku armatnich, który od strony Sta-

1
) nuywano je powuecbnie •wittak.\Jlrl i 

27 . 

Tego dnia szukano kwater dla wojska, gdy.t 
tu at 20.000 przyczem wojskowa 
(miejscowa) surowo po domach pry-
watnych, poniewa.t mieli podostatkiem jedzenia, kiedy z tego.t 

udzielali ubogim dzieciom, przychodz'lcym po 
z garnuszkami w czasie pory obiadowej do kuchni po-

lowych. Ta zupa bo w . jednym kotle gotowano 
groch i ziemniaki, ale naczynia kuchenne -

kiedy myte. chleba czarnego, 
i czaj z jeiln, kostki cukru, codziennym. pokarmem 
data za Niektórzy przedstawiciele tutejszych 

.tyczyli naczelnikowi powiatu Alleluja, który 
ich z tyczeniami i do siebie na 
ci dla dobra miasta. z obawy kontrybucji zmuszeni 
byli tak W dnich~ 7 8. 10. 11. 20. 21. i 30. kwiet-
nia wojska 9.000 w kierunku zachodnim. 
Przed wymarszem komendant zgromadzonym na rynku 

,,Otcze nasz". Po przemowie do 
tego.t, przy i / 
j~ ze swoj, na koniu katdego z wymlemonych dni at 
do pierwszego mostu przy u~ .tyczllc 
cym wojowania. Dnia 8. kwietnia 
wojsku ·szpital ruchowy (b~z chorych) w którego wch<?-

sanitarna i lekarze bowiem wyprzedzi-
li j~ jadllc Na licznych podwoda~h, który~h 
konie rosyjskimi znakami, s1~ 

sienniki, koce, noszet flaszki i paki z mater-
opatrunkowymi. temi podwodami 

kuchnie polowe Z dnia 12. na 13. b.m. traktem 
lwowskim piechota w' liczbie 1250 a godziny 11. przed 

t, sam, drog21 kawalerja . w ~iczbie 
30 powód (wozy austrJack1e z nap1: 

sem-k. k. Landwehr Infantrie R. N. 35) luzem 140· kom, 
dla których kupowali W· owies, i 15 sztuk 

Tego dnia p:,dano do publicznej wiadomo~ci rozporz,~ 
dzenie naczelnika powiatu w sprawie przestrzegania 
w a dnia 27. b . . m. nalepiono na rogach ulic obwiesz-
czenin hr. z d. 21. marca 
b. r. obowi~j,ce s21dowe w_ 
przez Rosjan. Dnia 26. b. m. p~d.zono pod b~etllD11 200 l:y· 
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dów ró~ej p~ i wieku z i Bohordc~an ul. Rll.jsk\ 
gr<;>bl~ na Z kofreem _ 

nia ptzyWieziono t 68 rannych ~o .szpitali i do biura kasy po-
wiatowej, ~amienionego na lazatet. Z tych pocliowa~o na 
tutejszym Cttlentarzu 43 Rosjan i l Tatara. W szpitalu polo-
wym zkp=isowym naprzecht pocztowego umieszczono 
25() cliorych na W tym czasie wszystki~ 
t~blci prócz jaj t. j. (6 a nawet 7 ~ztuk ~a 20 podnios-

w cettie mi~o i bo . je mimo braku 
kotnunika~ii kolejo#ej wywotono do Lwowa furami.-

W dniach t. 4 7. 8. 13. 15 do 17. 23. 24. i od 26. 
do 30. maja b.r. przez Brzet~y 13.000 wojska 
z tej lic~by 350 pi~tych w kieiunku · 
wschodnim tla~tem tarnopolskim, a.ooo w kierunku . 
wowsbho~m podb~cjekjm a tylko 1.00b ku L"1owu, 
resn~ wojska przewathie pieclioty na zachod traktem roha-

w tymsa~yrq kierunku pochód tylko 25Q 
kozackiej, z tej sotni kozaltów · kubafiskich 

jako wywiadowczy a 24. maja tylko 50. ludzi, wioZ'l!c 
na 25 jasicz}kach armatki: Dnia 2. maja sit tol-
z ólma 2. pic;tra nowego gimila%jum i . na mieJscu, 
aby nie na pole walki. Poruz ostatni orkie~tra 

id21c rynku ku cmentarzowi ulic11 w 
na któ-

ryc}t napra\\tfe i zakupno nut w r. t0-14. dyrekcja gim-
n-.raina 150'. kor. h. bezpoWtotnie. je 

do Tarnopola. Prócz 7 w tym rirle~cu ptzepro-
wadtono prze.z miasto przewa.!nie pieszo mniej podwodam~ 
6.JM którymi 49 pailsnva 

Próbz tego poza jechali w „plen" 
na 24 podwodach tydzi; w liczbie tej si~ jedna fota 
tyd~wek, Za jeticpmi nie liczba chrz~clja.11, a 30 

jedna podwoda wie§niaczek. Wywieziono zatem 200' !y-
dów, o s~iegostwo na 
kiej monarchji. W dniach 7. 10. 18. wozy Czerwone-
gó Krtyta z do Brze.tau, lekatz~ autotno-
bilamL LiC%ba p~eiionych rannych nie jest nu wiaaom'o-

ale nie wielk1, skoro tylko kilku 
w ".ftalu \V*1iutek ra:n odnielioaych. Rekonwales.. 

c~litó1t w RNjJ, a zdolnych do 
I 

bro~\21 WJ:'~o ~°:wu ~a waltci. Dni~ a '!1•· 
gistrat tutej~zy dc;nny w ohor~upewk1 1 o"kha 
lit z powodu iqµ.enm carowej, 26. b. m. tak samo po~a 
z powodu ro~zin c~r~ ~aja a ?7. m,ja z ws 
pienia tegot na tr9n. woJs~ów• p~ ul. Ta~~ 
~lskiej z~eruono na cerkiew odk.id mnieJ-

. sza na do · 
Z kofacem ni~a C.Jwilna rOSXJ8i! 

~ach u w ogódku . 
w którym nue.cily si~ biura austrjacliiej komendy 
j~cej, wzniesiono tróJrainienny, gdzie pocq.ow~o kilku 
'.RosJan jestcze we z. r.- .w~kutek od-
niesionych ale za rziJ_dów R.zeczypospoltteJ Poisk1eJ eks„ 

i jak na pr.tec1w oficny zamkoweJ pocho„ 
w@ych pogizel>ano na Cplentarzu.-

Wclniach 2. 4. od 7 do 9., ·od 11 do i5t o<l ~· 21· · 
24 26. 27 i 30. tb> p1echofy przewa-
irnie na zachód nit wschód 6.'000 wojs\a pt~zego, konntcy 

tJbi> donslt1ch i ore'nb~~ldch. Wo-
góle w czerwcu pr%~z miasto 2b.opb 
ty_ i OOO z koz~k6w kub~kJCh p9.wi:ó-

z wA}ld tylko kilkudzie,si~ciu ~bqk s1~-
bie luzem 40 koni 11. czerwca sz!o 7 rot p&ec~9t,- 1 2 -'PtJlie 
k()..Z,&~qw uralmdch od . Clu,dorowa, na c~Je k.iórypp 
fj.cer i obok niego n• koniu ·w 

a w czerwcu triey ruy . wqjska p•~o 
· nie cpc4c na plac: baju; rzecz dzi..w~ bo 

k dobroduszny rosyjski szeregow~e~, nie po-
o chwale wojennej, jest z nat_ury r~czeJ apaty~.! 1 µJer. 

ny, ale rozkaz cz1m z n1ego wbre~ Jego na„ 
turze dobrego jego istota streszcza s1~ w ·dwóch 

,,prikaz" - rozkaz, i prysiah.a'', przys~ na
1 dar. i ~en1e 

i, jak Mimo · t.e ros~-
sJd ma wymagaflia nadzwyczaj, 'lkromne, to Je<!JJak 

i tu wybuchy niezadowolenia. Dnia 24 czrwca 
cofanie wojsk do miasta od Chodorowa toru kolqi1 tela-

(Chodorów - Rohatyn) z ofketami i $iQstr~ 
a obQk nich pokaleczone, bez IJ.ome. 
W ltilka dni s~ ba~a · a,t.y,lerji z jM~yJquni . 
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i „Czerwonego Krzyt,a"' z pod Rohatyna. W ltoncu czerw-
ca przyjechali tu kozacy oremburscy wrzekolllo na wypoczy-
nek. (Zachowanie si~ ich poprawne) w z Ro· 
batyna. Tren poza wojskiem lub wcale mu nie towa- · 

t. j. od 4. do O. 14. 16 23. od 25 do 28. czerwca od-
bywajac pochód w niektórych dniach przez kilka godzin bez 
przestanku lub z przerwami a 9. t. m. przez 

· si~ od zachodu do miasta Il razy ( obci~y bagatami 
O razy z wielkim pospiechem, 4 razy bez pakunków) a 1 O ra-
zy na zachód t. j. do Chodorowa lub Rohatyna; wiezio-
no podwodami oprócz 4la wojska i koni kuchnie-po-
lowe, piece telazne piekarskie i z browarów i gorzelni 
zrabowane. 7° t. m. n-dutyto trenu „Czerwonego Krzyta" bo 
w braku ran~ycb wieziono rozmaitego rodzaju t.j. me-
ble, biura, wanny, ule, zrabowant>. przez · 
cieli podwód z kancelarji rz11dowych, prywatnych domów 
w miastach lub z dworów .tydowakich, po wsiach przy go1-

W czerwca wywózka zna-
cznej liczby s,agów drzewa z rewirów 
i w tym cnsie wieziono na wozach karabiny 
auatrjack1e, ~a 10 podwodach skóry i a na 
innych 10-ciu ubrania z w bitwie Powyt 
wspomniani koni i wozów, tren stanowi,cycb, ko-
sili po traw9 a po polach ~a wsi i do 
cych, i .zbote, czem tywili konie, a o-
wies, z magazynów rosyjskich dla tu-
tejszej sprzedawali! W czerwca tren z amunicj• 
traktem lwowskim ku, z 270 wozów-
ku Podhajcom z 510 podwód. W dniach 2 i 11 . czerwca 
p~no na zachód stado z 150 sztuk i 10 któ· 
re dnia zawrócono, a oprócz tego driia 28 b~ m. 
drugie stado z 200 do miasta z pod ,Ro-
hatyna. Z przybyciem sztabu generalnego l OO au-
tomobilów (francuskiej roboty) osobowych, ,,Czerwonego Krzyta" 
i ci~owych. -Kosztowniejsze z nich umieszczono w 
ni wojskowej, gdzie przedtem od 24 maja 
at do 18 czerwca dla wojska odprawiali; 
na placu naprzeciw bursy polskiej, Ruch tych automobilów 
od 4 do 28. czerwca przedewszystkiem na uL 
kiej bez przesady nie mniejszy od ruchu tr~wajów elek-
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trycinych na ~trada ~omana w. Neapolu lub na Pl~ V enuia 
punkt krzytowania ·wszystkich tramwaJów w Rzy-

mie.) Oprócz tego automobile os.?b.Jwe na trakci~ 
lwowskim i 15 i 28 czerwca automobi-
le „Czerwonego Krzyta" P.o rannych, a z ty~ .. do 
szpitatów.- . . . 
. Aeroplany przewatnie rosyJsk1e nad m1astem 
-3. 20. od 20 do 30 t. 'Dl. dwa latawce: austrjacki i rosy31ki. Huk 

armatnich,_ od pocz,tku czerwca o 
~· ile do Brze.tan wojsko austria~kie i spr~erzone 

Najsilniejszy 29 i 30 t. ~· dnia poprzedntego sn:zelano do 
godziny 11. w nocy. W dniach od 1 do 13. 15. 

· · 20 i od 24. do 27 t ni. przeprowadzono przez miasto 
. 13.000 w licibie tej · nie~acz~a ~ie-

rzy sprzymierzonego, bo . ta zaledv.:ie J~dn~J set-
ki. Strat jei'lcom ruews.iystkich Jedna-
ko; najostrzej Niemców a bardzo Czec~ów. N1elicz-
nemi podwodami przewatnie J>ieszo w n1ewol9 ponad 
tOO tydów, tylut W czerwcu gmach s~du obwo: 
dowego zamiehiono na koszary dla wojska; s,dow1 
z prokuraturjl\ zmuszeni byli swoj~ czyn-

w budynku .karnym, sk•d do 
Rosji. W tym samym czasie kijem ddtkliwie tandarm na 
ul. Rajskiej . przed domem ubogich eyda, te ten w czasie prze. 
chodu konduktu pogrzebowego nie kapelusza. 
Tego dnia wywieziono kilku rannych austrjackich 
w Rosji i szukano w po~e~zkania dla ofi.cerów. 
Kilka dni potem tradycjonalne odpraw1en1e Bóte 
go w 2 obrz,dkach na ryuku si~ Mo~kal~m' 
te to S\ publiczne o dla austrjack1e-
go. a odczytanie ewangelji w przez ks. :· 

proboszcza gr. kat„ uwatano jako . demonstracJ~· 
Oburzenie Rosjan, nieznaj,cych istoty tego do 
tego stopnia, te mu, cerkiew tego samego dnia ode~rano, 
wskutek czego ks. kanonik Korduba Sanctiss1~~m, 
cenny obraz' Matki BoskieJ 1) i relikwje 9) Jana Chrzciciela 

') Aleksander Sieniawski go z Rzymu. w ~: 16~1. któty 'w r. 
1831. pueniesiono z zamkowego wraz relikw1Jam1 Jana za 
pozwoleniem pana Aleksa!ldra Potockiegc, do -
cerkwi parafjalnej.• . . . . 

z) O relikwji hr. Jana Ch~Clela W&pODlln& awo1ch. 
„Nowych Atenach~' ks. Beneiylrt Chmielowski, proboszczrohatytiw wr.1755 
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do cerkiewki drewnianej filjalnej na 
aby tych nie wywieziono do R „ p . u Adamówce, 
cerkwi, na probostw~:Jl. po odebraniu 
nego Wasilew w towarzystwie z!:· at. s~ef szt.abu general-
który cerkiew odeb . naczelmka powiatu ra , kluc k · · ' 

swoje 1 A ~e cer iewne t usprawied-
' a e .c,yczemu tegot b . b 

stwo gr. kat. w cerkwi wspól . , a Y na 
jak to we wszystkich inny~; z odprawiano, 
kategorycznie ks kanonik ;1a~ :eh 
nie Dnia . or u a 1 kluczy 

nego · · 
tan wskutek . g~u?y m1a~ta Brze-
wszistkie lokale spo~wcze rzez caf rosyJsk1eJ aby 
chód wojsk otworem· ~e d .'! no_c ze na prze-

swoim d- b tk" ' go ma uctekah z ca· O Y tern za trenem z ok r d . . 
wielu z nich ab . . . o ze, g z1e m1ano . . . , Y w R „ N . 

Eristowa, naczelnik . . . OSJI. a 
k . . a m1e1scoweJ ochrany" .. . 

s i~J. magistrat wykaz . d '.' armJ1 rosyJ-
N t posza w i na 

nieco pó.tniej asWc!Pl ylz hraz~ aresztowania 
· . . · sa ac 2"Imnaziu ( i sem1narJum nauczycielskie . m w ratuszu) · go za o.tono szpital B d · 
n~Jum po Moskali . . w g1m-

co p d oczom me u-
cenniejsze zrabowane· t~s~O:zyrz~ y fiz~kalne zniszczone, co 
ne~ie dla nauk przyr~dnicz c~ zms;czeme w gabi-
preparaty gadów (jaszcz~rek Ne t~taJ w 
,tzów_ w spirytusie, który i 
ructa w braku wódki il. . a wy o-

dyrektora ;YP I. W poko.1ku p~zy kancelarji 
rozbita lulofem kasa o;;:u~onych I ~apierów le-

larji chaos i aktówe 1e1mowska, w sameJ kance-
do opisania, ortret I . w, po posadzce rozrzuc')nych nie 

i zra6owano o iny cesarza Fe~dynanda z bleitramu 
konferencyjnej, ale bo :t stm wand~1z~ w sali 
ku memu c1z· · · z tw1emu metk . t d . . . 
tej.te wojska austrjackie . ~' ?p1ero ~aJ~enmejsze 
nazja]nego na koszary l kmemdl~eck1e po budynku gim-

roz ra I- t . . 
wiele rz . · ~rzy eJ 

ty z Zieluki s r. p y Kowarzyk Wincen-
em teianem ter c 1 am gi · 1 · . . 

z nich z ?1nazJ a mJ albowiem plerwszy 
w asnego w czasi . . . . . . 

z polecenia t d e lnWazJI TOS}'JslueJ, 
• zas yrektora Husaka 
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i katechety ks. Dubickiego Bazylego, wsZ}stkie katalogi 
klasowe, bardzo wa:lniejsze u-

i papiery do zabudowania bursy ruskiej; a garnitur 
mebli, do kancelarji gimnazjalnej z hotelu i 
W tym czasie od wojska: na kwaterze we wszyst-
kich bursach, w gmachu i po domach prywatnych. 
W czerwca Brzetany Ulianów Rosjanin, na-
czelnik powiatu, w porównianiu do tego ro„ 
dzaju czynowników innych miast galicyjskich, i 
wy dla Miejsce po nim radca kolegialny (ju. 
rysta) b. naczelnik powiatu stryjskiego Woronowskij, w er.a„ 
sie którego krótkich rewizje, szpiegostwo 
i tutejszej w caratu szczególnie 
dowskiej 1 t. z. Biurokracja bowiem centrali„ 
stycznie zorganizowana, podwalina maszyny któ· 
rej zadaniem wszelkie lokalne, 
tradycje historycznej egzystencji i miejs„ 
cowe do jednego ogólno - szablonu - do ty-
pu rosyjsko - prawosfawnego - z razu w Brze.ta-
nach jako ,,oswobodzicielka ujarzmionych," te-
raz rogi. Pod tego nowego na-
czelnika pobili niewinnie Moskale tutejszej droguerji 
i policjanta Sobotkiewicza, Szafira, obywatela i 
goletniego rady miejskiej i wywiezli. Tensam los 

kupca Roubinka, Tymotensza Starucha i kilku innych. 
sadem, do probostwa gr. kat. a okopis-

kiem telegraf bez drutu. Wojsko, nie po-
po domach prywatnych, po sadach 

przr.dmiejskich; na „Chatk!" 
tarnopolskim a nasypem kolejowym, za folwarkiem Zamosto-
wym i Marcelówce, piekarnie. Dnia 15. czerwca 
nalepiono na rogach ulic tutejsze-
go powiatu i miasta Rusini i Polacy na czas operacyj 
wojennych z i z 
rzeczami do gubernji w której w sprawie 

do biura tutejszego naczelnika powiatu. O ile mJ wia„ 
domo, nikt z miasta nie na W za-

·wskutek powytszego 
ogólna d.:presja: z powodu szpiegowstwa 
winie sklepy pozamykano, zegar wietowy a najwi~ksza 
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panika starozakonnymi, bo „Ochrana" w klasz-
O.O. Bernardynów W tymczasie 

malarzowi Herschowi Sussmanowi 12 koron za spo-
na tabliczkach nazw siedmiu ulic miejs-

k~ch w rosyjskim jakotet za w tym ,,miejs-
ki. ba~ak ch?l~ryczny." W umieszczono ta-
bliczki w mieJsce nazw polskich. Dnia polecono 

pogrzebowemu, 
kowskiemu Kiihnelowej, O"rani-

ze szpitalem wojskowym, aby swoje pomieszkania 
0
opró-

na baraku cholerycznego, do czego 
zastosowano. Tego dnia sypanie o-

kopów na skraju lasu, zwanego wzgórzach od 
stron} i w pobli.tu toru kolejowego nad 
stawem. W oddali motna drutów 

któremi dla patroli, 
rowu, dobiegowego i linji obronnej, szarze-

poprzez pola. z domów ludzi do ro-
boty za wrzekomem wynagrodzeniem, po rublu 
a kobietom po 70 kop., któr~ miano do dni czt~r· 
nastu. Od 17. czerwca at po koniec 38 wypad· 
ków cholery azjatyckiej WOJskiem, z których 16 

W skutek ran odniesionych 43; od 
2ó sierpnia 1914 do 4 lipca 1915. pogrzebano 169 Rosjan na-
tutejszym cmentarzu. Od 18. b.m. ks. ka.nonik Kor· 
duba na we Mjalnej drewnianej cerkiewce 1) na 

Adamówce a wskutek, ewakuacji tego 
cia w farnym. WJkupywali po 
wsiach i po cenach praktykowanych w Rosji, 
a kozacy na zabierali krowy i konie, o-
kupu po kilka razy za pozostawienie Dnia 20 czerwca 

por az pierw. 
szy. Tego dnia przywieziono 3 podwody rannych. Rewizje 
przeprowadzono w pomieszkaniach: prezydenta obw. Ka. 
ratnickiego, w domu karnym na podstawie doniesienia, it tam 
jest ukryta, u radcy Zborowskiego, u komisa-

1
) zbudowana r. 1584 n 1610 bezwarunkowo istnienie jej 

i prokonsulów w r. 1631, wymieniaj, bowiem 
O. Andrzeja prezbytera adamowskiego. Mylnem jest zstem podanie, te 
poc11tek a~ój Hieionimowi Sie11iaw1kiemu.-
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rza dyrekcji skarbowej u wd~wy p~ ~~str .. ka-
pitanie Szeminowej, u pr?f. gimn. H~snego 1 re-

N. 20 MareszoweJ; ta pomimo 2 rewIZyJ ~-
sztandar sokoli i ubrania strzeleckie, . o które 

Moskalom Dnia 21 b. m. nalep10no na ro~ach .ulic 
z d. 8 czer~ca b. r., ~by wszyscy,. 

jakiekolwiek z m1edz1 lub po.znos1h do warsz„ 
tatów artyleryjskich, na tu.teJszym dwo:cu .ko„ 
1 ·1· chodzili po wszystkich domach 1 spisy„ 
eJ ;, · · b' 1· k d ' wali i miedziane mm za 1era 1. z re enso~v 

sa!.llowary, maszynki do kaw~, pry?1usy, z kuchn1 rondle, moz-
dzierze tace z pokojów karmsze, heh tarze, lampy, o.ldoby mo„ 

'na miednice, antaby u wysuwek (szuflad). ~re-
densów i nie nawet ~la.mek u drzwi 1 o„ 
kie:ii. wymieniom~ rzeczy ~o Moskwy. 
Dnia 22 b. m. plakatami w~kutek 
rozkazu armjami tut.eJszego 
powiatu i miasta, wszystkie oso.by P!Cl w w1.e~~ o~ 
18 do 50 roku powinny w s1edm10dmowyrp termm~{, 1.1· 

od dnia dzisiejszego t.j. od 28 czerwca. 1915. 
nd. tymcrnsowy pobyt do Rosji, w k1erun~ach 

Zborów, lub Tarnopol, z swóJ ~u-
chomy dobytek, rogate, konie, wozy oprócz poz?staw10„ 
nych dla potrzeb wojsk i administracji wsz?·stki~ z~pa: 
sy Osoby niewymienionego wieku kob1e~y 1 dz1ec1 

dobrowolnie w oznaczonych k1erunkac?, 
Osoby, do robót wojskowych w celu obwaro~an1a 
pozycyj, przy tych robotach do rozpus~cz~-
nia ich przez kierowników tych robót. celu 
rodzin biednych miary a wys1edlencom, 
zaopatrzonym w produkty ;o 
20 kopiejek dziennie na w ~1erw~zych t~ b o„ 

. dni. Uprzedza wszystkie me~yw1.ez10ne 
produkty, konie, gospodarskie zapasy. rolmcze I prze-

konfiskowa~e lub zniszczone. <?s.oby 
oznaczonego wieku, na m1e1scu 

po terminu, WOJ enn!~ do u-
karania z prawa wo1enne50. Dn1~ 23 b.m. 

w Raju naczelnik szpitali rosyjs~ich Bo· 
ryjatyoskij, spokrewniony z domem carskim, ob1&erneiO 
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ziemskiego obok Odessy i Krymu, 
kosztem lazaret polowy Odesski''; na udar ser-
ca, gdy o Rosjan pod i Mar-
ty1:owe~. Dnia wskutek rozkazu wojen-
n eJ zabierano po wsiach tutejszego powiatu i w Brze.tanach 
dzwony i cerkiewne. Nie tutaj 
nu zegarowego .na ratusza, dzwonka gimnazjalnego i cmen-
t~nego. ~zymono to w tym celu, aby wszystko, co jest ze 

lub miedzi na lanie nowych nie 
w rece ~ier:nców. Sprawa ta, uwa.tana za 

wielkie ro~goryczenie ód wiejskiej i miejs. 
kieJ tuteJsz~go powiatu .. Ka pomieszczenie sztabu dywizyjne-
go ka~ano czynszowmkom: star. prokuratorowi 
narskiemu 1 ~m .. radcy Kaszewce z do-
mu t. z •. katohcktego przy ul. Tego samego dnia 

chrzest w cerkwi w tymczasie prawo-
w sposób orygmalny. Kozacy zabierali dalej po v1siach 

rwskutek czego ceny znacznie itru-
dno o w bo wszystko wojsko wykupy 

NazaJutrz 60 rannych Rosjan z pod Chodorowa do mia.-
staw. celu opatrunku w poszarpanych mundurach, 

d? ran, z których krew Na 35 podwodach 
prz!w1ez10no 300 rannych, tymi 3 fury austrjackiego 
WOJ~ka, które umieszczono na folwarku Zamostowym i wkrót· 
ce Je w caratu. Dnia przywieziono 
tu znowu ~a~~ych na 6 wozach traktem lwowskim, a na 4 pod-
wodach goscmcem z pod Rohatyna, kolej~ na Prze„ 

3000 rannych z pod Te-
go samego dnia o godz. 7 z rana automobil Kasiela Fe[-
da, syna Izraela, lat 17 i odjazd komendan-
ta samo.chodów do T~rnop~l~. Dn~a 28. czerwca kilka 
wypadkow cholery, azJatyckteJ 
(z Polaków 23) której ks. Solecki, 
proboszcz ~brz .. rzym: kat. W ty~ dniu wywieziono do Rosji 
3. profesorow gimnazjalnych: BobJaka, Kowalskiego i Nasiels-
kte~o, s~du obw. przy naczelniku 
tuteJszego powiatu Borsuka, koncypienta adwokackiego Bo-
dnar~. oficja_n~~ Hassa, tego samego nazwiska nau-
czyciela r~hgJi funkcjonarjusza magistrackiego 
Szwestk~ i Katza. przedtem 
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tengam los kilku tutejszych kupców Wan-
derera, Perla, Sygala, Krontala, Rapaporta i wielu innych, 
z wywieziono star. podatkowego 
Kohlera za zatrzymanie u siebie broni. W czerwca prze-

sztab generalny do Tarnopola. Na rogach ulic o-
plakatami dwa Bobrins-

kiego: pierwsze z d. 15. maja b. r. surowo poraz 
trzeci napoi spirytusowych, a drugie z tego samego 

aby woitowie wydawali wszystkich zbie~ów wojsko-
·wych i osoby, do wojskowej. Na tej podstawie 
wywieziono emer. kapitana austr. profesora gimn. Has-
snego i zegarmistrza Pomeranca. godz. 5. po 

pogrzeb ks. Leonarda Ostoja Soleckiego, fundatora 
w Kuropatnikach oraz kaplic w Kozowie, Mieczy,sz• 

czowie i Dryszczowie, który od r. 1887. t. j. przez 28 lat 
proboszczem od lat 18 do 50 pozwolono 
w wskutek czego 
miasta Brzeian i okolicznych wsi powiatu, tutejszego postano-

nie do Rosji. na rynku i ulicach sil-
ny grzmot sklepy pozamykane, zegar witto„ 
wy godziny prócz nikogo w 
cie nie Ostatniego czerwca w 
le farnym uroczyste za spokój duszy 

duszpasterza. podhajer.kim, u-
do Rosji, kazano wskutek 

armjami do dotychczasowego miejsca pobytu. 
W tym czasie spalili Moskale i dom przy 
grobli obok pierwszej 30 starych lip na wspom-
nianej grobli stawu tutejszego. 

Dnia 1. lipca do miasta z poza Podwy-
sokiego, o 16 kilometrów kilka secin konnicy 
z pokaleczonymi bez bez broni 
ze sztandarem, ale po niejakim czasie 
roty; jaszczyki w 6 koni z amunicjcl, z tutejszego dwor-
ca kolejowego i tren z chlebem poza Kurzany. 
Przywieziono z pola bitwy, stoczonej w okolicy Podwysokiego 
rannych na 10 podwodach, a 50 do szpitala 
Wieczorem poraz ostatni przeprowad2.0no traktem 
kim 1000 Od czasu miasta przez Ro-
sjan liczba 22000 bez i lud-

• 



• 
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9ywilnej. Naujutrz armaty ku wsi Podwysokie, 
a kilka rot piechoty swój pochód ku Podhajcom. 
Po secin (sotni) kozaków orenburskich i 12 
rot piechoty z pola walki do miasta. Wojsko 
austrjackie wr~z z sprzymierzonem zabra-
no Moskalom 3 baterje po 6 armat, trenu i by-

wskutek czego taki wojskiem, 
.te zamiar jeszcze w nocy o godzinie 11. z miasta ucie-

Tego dnia przed spalili kozacy prawie 
pobliskt1 oba hr. Jakóba Potockiego na 

Chatkach, folwark i Dnia 
3. lipca pocztowy czem 

rannych ze szpitalów, wysadzono w powietrze 
_ wiadukt w przerzeczonego folwarku na 

twowym (podhajeckim); spalono budynek stacyjny, przed-
Chatki, z 65 domów; 4 stajnie 

i 2 domy naprzeciw tychie. Prócz tego zniszczono po uciecz-
ce trenu i wojsk z miasta mostu betonowego, 
.tonego przez w roku 1913. obok spalono znaj· 

na Lipie drugi most drewniany (prowizory-
czny) poza zamczyskiem Sieniawskich na kolejowym 

na drewniany a ko-
:ejowy wysadzono w powietrze ponad wspomnianym 
Po od wsi Kurzan, o 9 ki-
lometrów w dzikim ucieczka trenu, na 
którego licznych podwodach na karku piesze 
wojsko pieszo w wielkim uciekaj~cych 
datów, jazdy, wiejskiej z swoim dobytkiem, u-

do Rosji i zrabowanego po wsiach 
przez i na W czasie tego 
haniebnego odwrotu jeszcze po raz ostatni dwie roty 
piechoty naprzeciw wojsku austrjackiemu, ale te 
zaledwie do wsi o 3 kilometry odle-

wypoczc1wszy tutaj jak kwadransi 
z jak poprzednie wojska Na. 

przed wspomnianej piechoty wyje-
ostatnie 2 seciny Kozaków orenburskich . Tak od 

26 sierpnia 1914 do 3. lipca 1915. przez nasze miasto 
400.000 wojska rosyjskiego, a z tej liczby 

zaledwie 1/ 5 Na razie tylko ko-
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tak6w jako patrol, której strachu naba-
tutejszych spodziewano bowiem, ze 

czego na dni przedtem w w kil-
ku zamotniejszych domach i we wsi Raju Po od-
ie.tdzie trenu, znaczna armji moskiewskiej 
obozem na Chatkach, zamostowym folwarku 
i w lesie zwanyn1 Zwierzyniec, Szybalinem a 
wspomnianem mniejsza rowy strzeleckie po-
za lewym brzegiem rzeki Lipy, tu na austrjacktt 
i które najbli.tsze wsi 
Laps.zyn, Raj, Olchowiec, Mieczyszczów i 
ale do miasta nie Naczelne dowództwo nad wojs-
kiem spr.zymierzonem hr Feliks Bothmer (Bawarczyk) 
a nad austrjackiem Mayer, które z czes-
kich piechoty 35. 75; z obrony krajowej 29, z 22 

strzelców polowych, z 1. piechoty 
.z 22. artylerji polowej,z 10 dywizji artylerjigórskiej i2dywizji 
8. polnej haubicy z Pragi. Sprzymierzone wojsko 
nowili Bawarczycy i \Virtemberczycy. Tak lewy 
brzeg Lipy sife Z obawy przed rabun-
kiem miejska w piwnicach, a w bra· 
ku po ogrodach rzeczy kosztowniejsze, 
w pierwszych przewatnie i 
Wtej jednak nocy nie rabowali kozacy, mieli bowiem 

ze swemi pirotechniczemi, czego niebawem 
dali dowody. Wieczorem tego samego dnia podpalili piekar-

przy ul. w nocy siedm kamie-
nic w rynku od strony dwa 

drzewa budulcowego przy ul.Ko~ciuszki (lwowskiej) przed 
synagog2! i czworobok z 34 domów ai do potoku naprze-
ciw jatek bo kilkunastu kozaków 
nie ognia ,,Po.tar w czasie 

ognistego ale skoro 
na inne domy, podobny do po„ 

nad dymu miejscami czarnego, miejscami 
mieni'}cego rótowo i krwawo, jak co 

kurczy i Trzask belek i · toskot 
wal~cych w czasie tej ognistej nocy 

wratenie. W roku 1918 60 domów, 
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Dnia 4. lipca (w godziny 6. z rana 
konno nasamprzód do miasta patrol austrjacka, 

z 3 huzarów, potem z 3 dragonów przed 
których widok tutejszym przedewszyst-
ldem starozakonnym Wkrótce za nimi 

kilkunastu uzbrojonych sprzymierzonego-
aby ukrytych po sadach przed miejs-

kich i c~enta~zach. Kilku rojsyjskich do-
browolme w nie tylko austrjackiej patroli ale i osobom 
cywilnym. Wieczorem 100 uzbrojonych pieszych 
ków) ~o miasta. z aby okopy na wzgórzach 

t.J. po obu sttonach drogi, do Ol-
chowca, ponad Ruryskami, Adamówk(l i po lewej stronie aleji 
Rajskiej, opr~cz tego kopano rowy strzeleckie nad 1). 
Jut tego dma poraz pierwszy ze 
kule armatnie ponad miastem ze wzgórz od 

na wschód ku pozycjom rosyjskim, - wieczorem 
jeden wzbroJony trzech jako do 

W nocy z 4 na 5. lipca d.:, miasta nie-
znaczna liczba Moskali, w rynku i przy ul. A· 
damowskiej na co austrjacka patrol nie 

kilku tutejszych wyrostków, z nimi razem 
jej, kozaków jest ba,dzo wielka. W kilka 

dni to samo: porozbijali w rynku w 
skl~py Sygala, Landaua, i fryzjerski 

Blumera, ale austrjackich uciekli Dnia 

1) w r. 1916 aleji od bramy do drogi, 
do wsi Olchowca z oczeretu na 3 metry wysoki, 
aby Rosjanie nie dostrzegli trenu. Las o1cho-
wiecki jako poprzerzynany licznymi rowami 
strzeleckimi z zasiekami z kolczastego . drutu; tych znaj· 

site liczne ziemniaki. W tych podziemnych mieszkaniach, 
z wi ;kszym lub mniejszym „komfortem" -

dzali dnie i noce dla których okop drugim domem. 
Tam, w tych prowizorycznych mieszkaniach; walczyli i umierali, 11le 
w wolnych od tego chwilach potrafili i ra-

.... 
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· strzelano z Rosjanie z okopów lasu Zwi~· 
nieckiego, wojsko austrjackie ze wzgórza, panuj\cego nad 

a z góry ponad Rajem i Ruryakami. 
Kule armatnie ze taksamo jak dnia poprzedniego prze· 

ponad miastem od rana a.t do godziny 18. Jut wie· 
czorem wojska z rowów strzeleckich nawza-
jem z karabinów, ale od wschodu t.j. od 

Chatek z karabinów maszynowych (kulo-
miotów) grad kul, które w mury kamienic lub dziu'" 

dachy, niektóre szyby w oknach, do 
Przestraszeni zerwali z na 

równe nogi) kryli po piwnicach. Nad ranem dopiero usta-
strzelanina. Dnia 6. lipca (wtorek) kilkunastu sprzy-

mierzonego rowy strzeleckie. Z rana 
od czasu do czasu strzelano z z pozycyj wspomnianych. 
Tego dnia po opanowali Moskale grobl~ stawu brze· 

zabrawszy najprawdopodobniej w znajduj\-
ce tam patrole austrjackie i dwoma ramionami 
do miasta: jednem ul. na ul. przy któ-
rej szukali austrjackich w kamienicy kowala Jana 
Krawczuka, gdy ich tam nie udali w tym samym 
celu na o6ród klasztorny O.O. Bernardynów, gdzie spostrze-
:tonych tam ukryta patrol gradem kul, od których 
2 a 4 uciec, drugie wprost 
z grobli na gdzie wówczas 

patrole niemieckie, z których za parka-
nem na podwórzu pomieszkania inspektora szkolnego 
gowego Reicherta, lecz w czasie eksplozji sz~apneli 
ogrodu, do bo z chwi-
h\, kiedy Moskale otoczyli dom inspektora, nie na. pod-
wórzu ani jednego niemieckiego. W tym ~zasie ~a-

tam tragiczny wypadek;bo jeden z 
cych · ten dom od ulicy w celu zabezpieczenia i przekona· 
nia, czy w . pomieszkaniu niema w okno, 
a kula karabinowa, i drzwi w. dm-

. gim pokoju, tam inspe~-
tora w obok na wylot. W cz~si~ 
zamieszania, z 1 dz1ec1 
wskutek tego wypadku, do pomieszkania do„ 

o Na widok zranionej kobielf, wy· 
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cofu~'l .a ~a ich miejsce. w minut wpadaj, 
mem~eccy w ltczbre kllkun-estu z zapytaniem, czy 

w tym. domu mema ~kry!ych Moskali. Po danem 
?rzez mspektora,. zaJmUJ~ frontowe okna od ulicy 
1 .tu rozpo:zyna walka z którzy chcieli schro-

do siis1~dnego domu, zamieszkanego przez .tyda Kahanego. 
W alka .ta me trw~la bo niemieccy pokonali 
Mo~kah, ktlku z mch trupem, a kilku do nie„ 
woh. Fakt ten b, :te napoprzek grobli obok 
~luzy . bli.tszej poprowadzono rowy strzeleckie z zas-
1ekam1 z k~lczastego ~utu, ~tórymi kilka razy nie tylko 

ale. 1 a ramionami Lipy ubez. 
pieczono 1 Mo~kale Jut od tego czasu nie mogli 

do miasta. Tego dnia ostrzeliwanie mias-
ta. Rosjanie wyrzucili z w tym czasie 18 pocisków· 
Nas~pr~ó~ granat przez komin na starej plebanji 

~o pomieszkania, przez Omeis-
z~w~hwszy ten.te, piec i W skutek 

wstrz~ntenta tamte a naczynie, 
na stole w. ku:hm przy otwartem oknie na podwó-
rze.. W domu Tadeusza Jorkascha czas 
poc1~k, . któ1! me drugi uderzywszy o tej 
kam1en1cy 1 wyrzuciwszy kulki niemi 

szyby oknie, a do pokoju, gdzie 
z go i it pierze posypa-

podobn~go w b. rz11dcy eko-
nomicznego, gd.zie granat drewnianii domu, 
a ~adlszy do izby_ w chwili, kiedy 
z teJt, kucharka do Mo.te sekunda 
czasu zatrz~mania tamte. gu .tycia, a tak 

tym razem na przestrachu i zniszczeniu 
tó~ d?mo~ych. Mimoto przeznaczonem mu 

menaturaln,i, bo w r 1917. w czasie ostrze! wania 
miasta z lipca granat mu w tym samym 
domu, którego Na przeciwko tej 

P?Cisk w do probostwa gr kat. i uczy-
P.ozam21 na metra Inny poeisk, 

wymierzony .prawdopo.dobnie na szpital wojskowy, dominujl}-
cy ponad mt~ste~, do 
pod N. 165. 1 tamte barana. Siódmy z 
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na dachu bursy ruskiej; tego. 
Przy ul. Konfederackiej dwa granaty naprzeciw 

Krysztofowicza b. dóbr ziemskich. Przy 
ul. . pocisk dachu i drzwi wcho-
dowe w inspektora policj inny 
przy tej samej ul. na ogrodzie ~dow! po gr. kat; 
proboszczu a w r. 1917. irmy pocisk armatni dom. 
tego samego losu w tym samym czasie t.j. w 1917 
dom Dra Karpowa adwokata przy ul. Konfederackiej.- 11. 
crranat róg murowanej wozowni na probostwie rzym· 
kat. wskutek czego siostra p. proboszcza 

z plebanji na krótki czas 
do kruchty bocznej farnego, aby w tym krytycznym 
dniu swe Wreszcie 3 pociski 
jeden na Kaczorówce a 2 na grzbiecie wzgó~za 

Prawdopodobnie tego dnia 4 granaty 
3 we frontowej nowego budyn~u g!mn~zjal-
nego, obok którego inny pocisk podczas ostrzehwanta miasta 
w r. 1917 em. inspektora map katastral· 
nych Fr. Tarnawskiego. Dnia t. j 7. lipca przy-
wieziono lekkorannych, których umieszczono w budynku rady 
powiatowej i w kamienicy naprzeciw pocztowego. Te~o 
dnia stosunkowo do poprzednich mniej strzelano z 
z . wzgórz, ale za to 

huk armatnich poza miastem. N a-
uli cach wszelki ruch, w rynku sklep)' pozamykane, 

przyjazd samo~hodu przymi~rzt·nego 
N a drugi aresztowama . osób, 

obwinionych o czynne sprzyjanie moskalom, o do 
rosyjskiej ochrany, która w_ kiaszt?rze O.O. 
Bernardynów, a tern samem o na au~tro-

monarchji. Tak 18 osób sta~yJna ~o.Jsk_o-
wa do Szu~o~my m~eJs.kie, 
które jeszcze w sierpniu 1914 r. razem z w0Jsk1em r.osyJ

1
sk1em 

towary ze sklepów i z d?-
mów, przez tutejszych pozost~w1one, 

z szczególnie niektóre kobiety, któ~yeh 
poszli na bowiem j~k ":s~ommano, r?z-

dawali kopiejki dzieciom ich a nawet udz1elah 1m ze swoich 
porcyj jedzenie do garnuszków, czem sobie tak zobo-
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m'"'1i, it jednostki teraz poza miasto Mos„ 

t kaI~m do ok~pó":', al?o ich .u siebie kiedy 
WOJ~ko austrJackie. miasto. Z tego powodu 
tuteJsza woJskowa w te ten, który 

nieprzyjaciela u siebie zostanie powie-
~zony. T~go dnia pociski armatnie przelatu-

'.Jll~ ze ponad miastem z powyt wspomnianych pozy-
eyJ. Jak przedtem wyrzucili Moskale 18 granatów na 

miasta, tak w tym dniu obrali sobie ;r.a cel 
gdy zobaczyli ze swoich pozycyj (z Za-

mostownego folwarku) w oknie klasztoru O. O. Bernardynów 
oficerów austrjackich. Tym razem wyrzucono z 10 gra-
natów: z tych 3 klasztoru, czwar-
ty przez okno do celi na tam 
·urzlldzenie, kiedy w poblitu tu 

bezpiecznego schronienia i wraz z O gward .. 
·-,anem do Boga, tak samo podczas ostrzeliwania 
miasta w r. 1917. Po pewnego czasu, pocisk 

' przez okno do domu radcy dyrekcji skarbu Siebolda inny po-
tem eksplodujl\c na ogrodzie Cuprykowej, wdowy po nauczy-

, cielu, tam.te 7 z przez ganek do-
·mu, Demkowa, a to-
ruj11c sobie do izby, mur i u mularza 
Zamojsklego, przerzeczonego pocisk 
do sieni, gdzie eksplodujf!c, drzwi frontowe i inne 
do izb Tu w roz-
rzucone kulki, jedna z nich mieszkaj~ .. 
cego tam zarobnika Szyjki, któremu w klasztorze 
udz!el~no pierwszej pomocy sanitarnej, zanim go do szpitala 
zames~on.o, a ~rug~ego czynszownika lekko w 
Na domu kule kara-
binowe, ogrodzenie ulicy, zwanej w 
Przy ul. granat, dach blaszanny, 
prz~z. do pokoju na lecz na córki 

tego domu Krawczuka, tam nie 
domu. ~zecha pocisk 

1 piec. Ta straszna kanonada i strzela„ 
~in~ z kara~int\w maszynowych do 1 O godziny w nocy, 

na p,)dwórze, co jednak 
mczem wobec tego, co 0ko-

- 45 -
i 

karabinowe a potem 
kot nie do opisania, z razu, Moskale, którzy 
próbowaii przed swojem 

aby stawu, obszaru 2·5 kilometra 
kwadratowego, miasta, teraz tego 
zniszczenia doknali. woda, ten straszniejszy 

od ognia z domów i szumem 
morskich usuwa i niszczy w swoim pocho:izie sto„ 

jej na drodze przeszkody. Tymczasem na przed-
Adamówki i tej strony rzeki Lipy pareset 

Rosjan na patrol lecz wkrótce w las 
uciekli, grzechot ten „ta, ta, ta," w ruch wprawione 
karabiny maszynowe. Dnia 9. lipca nalepiono na rogach ulic 
do miasta komendanta miasta 
kapitana Jaroszewskiego z d. 8 lipca br. wobec powrotu 

Austrjackiego, jedynie uprawnionego 1) do rz21dzenia 
zwraca do poddanych Jego Cesarskiej Ce-

sarza Franciszka Józefa I. z wezw~miem, by zachowujf!C spo· 
kój pubPczny dawali bezgraniczny wszelkim zarz,dze-
niom wojskowych zarz~dzeniom miasta, 
którego porucza Drowi Marjanowi Bobrowskiemu, 
by z swej ku obronie austrjackie„ 
go donosili uprawnionym o wszel-
kich faktach, w lub jego wa-
lecznej armji, by dla sprzymierzouej armji, walcz\cej_ 
dzielnie w obronie praw naszej Monarchji okazywali 
szacunek i otworzyli serca, tym sposobem 
dowód zrozumienia, sprzymierzona armja wchodzi, by przy-

zachwiany pobytem wroga daw-
ny na prawach ugruntowany rzeczy. Aby nie spra-

Niemcom, zaraz 2 kamienne 
z napisami, wmurowane po obu stronach drzwi 

farnego, na powstania narodu poiskiego w r. 
1831. i pod Grunwaldem a dopiero je 
dziekan ks. Limanowski przed dzwo-
nu d. 30 maja 1920 W dniu 9. lipca z ra„ 

·- na strzelano tylko z karabinów z poza okopów, ale o godz. 
do 3 kule armatnie ponad mias-

1) ,,iure caduco'' tak samo jak Moskale i Niemcy 
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tern. Dnia . strzelano z przed 
a po huk armatnich z dal eka 
Obie nocy w porównaniu do poprzednich spokojnie. 
Dnia 11 lipca t. j. w do 
na w którem oprócz cywilnej 

i austrJackie wojsko. Tego dnia po 
i w ze kule ponad 

a nocy przy reflektorów 
strzelano z kulomiotów. Z 17 na 18 lipca 250 
Moskali zsz ... ze wzgórza Zwierzynieckiego, napadb na 
na patrol, lecz ta aczkolwiek w liczbie od„ 

znacznie na pobojowisku 
wiele trupów, których pochowano na cmentarzu cholerycznym 
z r. 1831 i 1855 na skra.ju lasu przerzeczonego w 5 

z w nie przedtem na„ 
lepi~no ~a rogach ulic obwieszczenie komendy stacyjnej 
z dma 15 hpca, aby nie ani nie 
bez celu po rynku 1 ul1each z powodu kilku wypadków 
i l~c~nych od ku] moskiewskich. Dnia 18 lipca 
mmeJ strzelano z armat, ale wieczorem 
kul karabinowych od strony okopów rosyjskich, pottm silny 
grzechot, z kulomiotów nagle to wszystko 

straszny grzmotów, od 
wsch?du na ~ach?d; chwilami jak jeden 

chw~Iam1 wszystko od i znów 
kawice czarnll W piorun 
w kamin spalonej przez kozaków piekarni wojskowej i upu-
sty ~iebiesk~e Magistiat miasta 
obw1eszczeme komendy stacyjnej z d 18 b. m., aby 
cy wydali z niezajomymi nie wdawali w roz-

nie mostów, drutów telefoni-
cznych lub telegraficznych, a ten, któryby tego czynu do-

zostanie rozstrzelany. W 2 dni potem wszelka 
strzelanina; Moskale, szukali ocaleilla w uciecz-
e~, le:z wkrótce rozczarowanie, bo od rana pod 
w1eczor z ob, dwóch stron krwawe 
ognie z gardzieli ukrytych Wiecwrem do mia„ 
sta 500 jako patrol, a tutejsza od 20 lipca 
wskutek polecenia komendy stacyjnej wojskowej 0-
kopy.1) 2. godziny w nocy odparto trzeci z rz~du napad 
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Moskali, a tym razem podobnego jak w no· 
cy z 8. na 9. lipca. Magistrat n,iasta rozporz~· 
dzenie miejscowej stacyjnej komendy .z dnia 21 b. m. te za-

1) Niema nic nowego pod albowiem w tej samej okolicy Ma-
Azji pod Cuai-Cale, w której Tnrcy swoje rowy strzeleckie 

przeciw Anglikom i Francuzom, rowy strzeleckie A· 
chajów w czasie Troji, opisane przez Homera przed 3000 
laty w XII ks· Iliady od w. 52 - 60. Zwawo ( Hektor) swoim 
przebiec przez rowy. Ale szybkonogi koni nie 

gdyt rowu, któiy niewygodny do przesko-
czenia do spadzisty brzeg bowiem na ze 
wszystkich !!tron tak ostro na górze któ-
r11 synowie Acaajów ustawili i wJcelu odparcia 
Z go przebiec do wo-
zu, piechota tylko czy tego nie C. Jul. Cezar, naj· 
wi~kszy strategik rzymski, opisuje takte w swoich wojny 
z Gallami w ks. XII przy miasta Alezji w r. 51. przed Chr. 
w il cze rowy i zasieki w sposób 
ko niecznem o drzewo, o dowóz 

i i prócz tego tak wielkie obwarowania kiedy nuze woj,. 
Oko (rzymskie} które dalej od obozu a niekiedy 

Gallowie na nasze !roboty i z miasta liczb• bram 
z cal'! wycieCJzk:;, Dlatego Cezar, te trzeba do tych, 

jeszcze aby przezto 
motna je Poprow~dzono przeto rowy daleko na 
1 metr 50 cent. po drzew z bardzo silnymi konaram 
i na kory i zao9trzeniu. Tu (w owe rowy) spusz-
czone pnie z konarami i u spodu umocowane tak, aby ich nie motna wyr· 

tam, gdzie konary. ich sze-
rcców i a ktoby tam 

na bardio ostre Nazywano je 6miertelnemi 
mi bodt ;ami). Prze4 tymi rowami kopano na 3 stopy 
o i na krzyt poprowadzonych szeregach z coraz ku 

obwodem o leJaJ. Tam spuszczono pa· 
1e o uda u nogi u góry zaostrzone i opalonetak, :ie tylko na• cale po-
nad ziemi rod Zarazem dla umocnienia 

i utrwalenia (w kat~ym dole) na od dna samego udeptano naoko-
nich nakryto dla ukrycia chró-

stem 1 Tego rodzaj u rz~dów I poprowadzono od-
dalonych od siebio na 3 stopy (rzymskie) t. j. 90 cent. Przed tymi 
wkopano w paliki na (30 cntm) z przy-
mocowanymi nil nich hakami, rozdzielone w 
przerwach na nogi). Czy zatem ów silnie splot 
nie dzisiejszych zasieków t. j. przes!kód z drutu kolczastego 
o wiele od powytej opisanych przez Cezara? Podobne zasie· 
ki na podstawie powyt przytoczonego zrobili Niemcy przy zdo-
9ywaniu twierdzy VerdUJ.1, 

I 
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kazuje pod ry~orem, oddani~ winnych pod s~d wojenny, roz-
przez m1eszkan~ów miasta wszelkich to prawdzi„ 

wych, o ruchach wojennych, wojsk. 
a~str. lub meprzyJac1elsk1ch. Na miejsce Dr. Bobrowskieo-o za„ 
nuanowano tymc~~sowo ~ekretarza rady powiatowej Alajzego 
Paul~ ~rezesem miasta. Dma 22 lipca niedaleko od wsi 

tylko na 3 godziny, gdzie wojska austrjackie znaj-
tronu. Od 24. do lipca 

strzelano z z za ponad miastem pozycyj ku rosyjskim 
ok~pom. Mimo _braku am~nicji, o czem austrjacka 
wojskowa s~acJa ~e!egraf1czna z depeszy (telegram bez 
dr~tu} mosk1~wsk1eJ wyrzucono z armat jeden granat ( arty-
lerJa 15 cent1m.), który wymierzony na gmach towarzystwa gim-
nastyczi:iego „Sokó~" tam.te schody, drugi 

pocisk dom hr. Potockiego za drzewa 
I~ne ~wa g~anaty tego samego rodzaju 

dnia t.J . 29. _h~ca na ~hodnik ul. Adamowskiej wy-
leJ bardzo 1 szeroki: ostatniego lipca dwie kule 

w~rzucone z okopów mo~~iewskich, przebiwszy w gór-
nej ~ptece, do JeJ jedna w 

na la~ie, druga w szafy, 
w Wskutek tego wojsko-

wa_ tego dma t po rynku. Prócz kilku 
d~1 ~~ysty~h s~moloty ponad miastem przez 
mi.est~c w n~ektóryc~ dmac~ nawet kilka razy austrjackie i ro-
syJsk1e, dop~ero d1:'-1a. 27. hpca do walki w powie·-
trzu na~rzec1wko siebie dwóch .lotników: austrjacki i rosyjski. 
Strzelali .a po kwiatki szrap-
nelowych chmurek, wykw1taJ~ce na niebieskim 'firmamencie 
z od strony po: 

ku z obaj wzajemnie 
zatacz~h. w po~ietrz~ austrjacki nie 

ostrzehwama aeroplanu przeciwnika, który nieco 0 „ 
pusc.lwszy lot, poza miasto ku swoim pozycjom na 
skraJu las~ zwanego W tym przyje-

do .miasta starosta B1elaws~d. i 
~om. WOJskowych, na polu bitwy, za-
hczk1_ na pobory; prócz tego rozdawano ubogiej bez„ 

po kilogr. kukurydzianej sprze„ 
dano 1 kilogr. po 30 hal. Dnia 29 lipca magi-
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strat tutejszej komrndy stacyjnej, 
przepisy w sprawie zwalczania epidemji cholery Nazajutrz po-

tutejsza komenda wojskowa za-
Balarda na 

miasta, tak sa . .no jak to w pierwszej b m. 
jednej „Gachów", co spowodowa-

nowe rabunki, jakich znowu tam tutejsze 
z wyrostków, po opusz~ 

czonych domach, sadach i ogrodach w oczach austrjackich 
patroli i w kul moskiewskich 
Dnia 31 lipca namiestnictwa z d. 15 
czerwca b. r. w sprawie ograniczenia wódki, i za-
mianowano komisarzem tutejszego starostwa w miejs-
ce Dr. M. Bobrowskiego z adlatus civilis komendanta 
wojskowego. W nocy z 30. na 31 lipca po raz czwarty 
Moskale do miasta, ale pobici na pastwisku wsi Po-
suchów, o 4 kilometry od miasta, si~ ze znacz-

stratl_\ w ludziach, wtedy spalili budynek parterowy poza 
koszarami wojs!; owemi przy ul. Kolejowej, które w 4 miejscach 
granatami uszkodzili. Podobnego losu zam-
czysko Sieniawskich, mniej uszkodzono dawny gmach staros-
twa i trenu przy tej samrj ulicy 
w r. 1918 wskutek Od sierpnia 1915. z wy-

dni 12. 20. 21 (wtych dniach w spo- . 
kój) do 26. ostrzeliwano przewainie za dnia, a 3. 11. 
19. i 22. nawet wieczorem okopy rosyjskie: ze wzgórz, panu-

nad Rajem 408 metr. n. p. m. i Ruryskami artylerja 
sprzymierzonego z 398 m. n. p. m od strony 

austrjackie wojsko. wieczora 
piechota w liczbie 500 ludzi do miasta ze wsi ja-

ko patrol w celu obrony z tych w 
cie, rowy strzeleckie nad 

t.j. za gmachem starostwa, za zamkiem (rowy prowadzono 
przez podwórza zamkowego ku spalonym stajniom 

i na a w czasie 
ciemntj nocy reflektorami pozycje rosyjskie, do nich 
raz mniej raz z kulomiotów. nocnem czu-
waniem wojsko rankiem do pobliskich 

a in e na jego miejsce, i za 
dnia od czasu do czasu z okopów po wspomnianych. - Dnia 
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1. sierpnia granat rosyjski przy ul Adamowskiej 
Morgena 1), w kilka dni potem t.j. 5 b. m. spalili 

Moskale tamte 7 domów; prócz tego wyrzucili z pociski, 
które na budynki, dachów i ro· 

w Tego samego losu domy 
przy przerzeczonej ulicy Antonowicza, 
S. S. Bazyljanek i Knopfa, gdzie granat w 
naprzeciw domu obok bramy. 
w powietrzu ziemi i dymu na 6 metr. 

powietrza, spowodowane wybuchem tegot, tak 
wielkie, te podtrzymujacy rygle sztach et, wyrzu-

na dach wspomnianego domu. W nocy z 2 na 3 sierpnia 
austrjackie wojsko z okopów na 

z kulomiotów ku moskiewskim ponad torem kolejo-
wym Kastelówki. W tym czasie tutej-
sza wojskowa za magi-
stratu, druty telegraficzne jeszcze raz przer-
wane, to miasto. Nie 
jest i Rosjanie, poprzebierani za austrjac-
kich lub tutejszych przecinali druty, 
w tym czasie kilku z nich patrol, kiedy z 4 beczek 
i kilku deszczek zrobili sobie i przez staw 
na W tym tutej-
sza wojskowa, J aby domów i hotelów lub 
ich wszystkich obcych tu ludzi. 

tejsamej wojskowej 
aby I lub . miedziane 

do tutejszej kancelarji Dnia 5. b.m. roz-
magistrat po 2 kilo-

gr. kukurydzianej i konserwy. Nazajutrz przy· 
jechali dwaj wikarzy Bialikiewicz i do spra-
wowania duszpasterskich, albowiem przez 
proboszcza od dnia 28 czerwca b. r. parafja rzym katol. nie 

bo ks. Hocheker Antoni emer. kate-
cheta ginm. chory, a tutejszy gwardjana O.O. Ber 

1) W r. 1917 podczas ostrzeliw;J ia granaty przy 
ul. Kolejowej dom naprzeciwko koszu wojskowych i drugi po tej samei 
stronie za pomieszkanie starosty takie tego samego 

1osu; przy ul. Adamowskiej granat prawie domu ~ÓW• 
czas Pasta. J , , r 1 • 
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nardynów Stroinski nie _sam pracy: Dnia 7,. b. ml 
Rosjanie granatami 3 domy: Jeden W1~go_sza przy uli 
B I d drugl. na Gachach" ekonoma Krus zelmck1ego a trzec a ar a, " . . d · 
za cmentarzem przy aleji, prowadzt\ceJ do RaJu, emer. n_1„ 
ka Topolnickiego. t) Dnia 9 b m. na t~c1e / 
z powodu kap. 75 piechoty Gerard ~rted, 
a w kilka dni Franciszek V olbrecht star. poruczmk te-
go samego w lesie na wzgórzu St~rotyska p~z! ostrze-
liwaniu okopów moskiewskich wskutek. n1eostrotnosc1 o~cho-
dzenia z granatem, k~óry prócz tego .13 

a z ty<'h 3 w szpitalu polowym we M1e-
czyszczowie. Obydwóch oficerów poch~w~no naprzeciw 

parafjalnego obok pomnika, wzn1es10nego ku 
55 w r. 1866 pod ?nta 

18. sierpnia w 85 urodzin ce~arza Franciszka Jozefa 
przystroili ~uteJszego grodu swoJe. do-
my flagami i innemi dekoracjami. W oknach domów 1 ka-
mienic nalepki z czerwonym z których rozsprze-
da.ty przeznaczono dochód na rze~z Towarzyst~~ Czerwone-
go krzyta zamiast iluminacji, ta ~te do, skutku 
z powodu zakazu w od strony o~opow m~s-
kiewskich, Licznie zgromadzona z ~aJore~ Me1s~ 
nerem komendantem miasta na czele, panstwow1 
i miejska w które si~ o.d: 

o godzinie 11. w farnym a nte?o wczesmeJ 
w cerkwi parafjalnej i synagodze. g~dzmy. 1 po ~o-

i artyl~rji polnej 22 s.obte bankiet 
we wsi 'podczas którego do ucze:t-
ników biesiady do teg~ dnia, 
poczem wyrzucono z 24 granatów jed~n po 1dmg1m ku 
wsi Kuropatnikom, o kilom., a . 
w · posiadaniu Moskali. Ci rozgniewani z powodu 
udzielonych im za balonów pap.ierowych:. puszczonych 
przez wojsko austrjackie dnia poprzedntego ku ich ?ko~om„ 
jut w czasie strzelali < z k~ wsi . Ra1ow1 

1) W r. 19'i 7 granat do~ emer. wach13:1-is~rza 
darmcrji i tam przy ultcy pod okopi~kiem . o~ 
b. podatkowego Roja i innego w ~tórym 5 ~z1ec1. 
Tam bowiem ziemianki na Koczorówkt, nad potokiem t przy 

d . d "JR . 1 .& ; :.J aleji lipowej, prowa \l wsi aJu.-
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a, dopiero tych 24 salw, wymienionych, :te nie ku po-
zycjom austrjackiej artylerji skiecowali ale w samo 

Wyrzucono z Ku ·opatnik 9 granatów, z których 
jedne dachy, kominy i mury ochrnnne 
a mianowicie w rynku na kamienicy Marka, na budynku 
seminarjum r.aucz, gdzie po uczcie ku czci crsarza 
i w niej przedstawkiele chcieli ro-

- drugie w i tak pod 
cerkwi parafjalneJ, ks kanonik Korduba po za-

jej przez Rosjan na odprawianie prawo-
w dniu 14 sierpnia i 

w gmachu kasy powiatowej, gdzie w jednym z pokojów 
nieobecnego lokatora zniszczeniu. 

Jeden- z tych pocisków - dachu na kamienicy 
Dra Falka, drugi dach na wozowni, wówczas do 

Tadeusu J orkascha, ale i 
kupca Russa. Reszta granatów, pa-

wskutek eksplozji, wyrwy w ogrodach, z których 
jeden do bursy ruskiej przy ul. Rajskiej, drugi do 
wdowy po gr. kat. proboszczu lub na ulicach 
przy bramie, uszkodzonej przez ten sam pocisk 
a- do wdowy po prof gimn. 
i na ulicy Nowej. 

w piwnicach, a pewna rodzina w piwnicy dni 14, 
inni szukali schronienia na cmentarzu, 1) w miejscu bardzo 
na pociski rosyjskie ';vystawionem, bo tam i 
Topolnickiego na i poLa wspomnianym cmentarzem 
.inaczna szrapneli i granatów. Nietylko w kamienicach 
i domach, uszkodzonych przez rodzaje pocisków, ale 
i w wskutek ilnej detonacji szyby 
z okien, które po domów w braku 
w tafli szklanych deszczkami Tego dnia 

prowizorycznie pocztowy, a 
obwodowy -i powiatowy swoje na czas trwa-
nia stanu wojennego. Dnia 24. sierpnia rzucali jeszcze Mos-

1) W roku 1917. granaty w dwóch miejsca~h 
mur i w pomniki: jeden z granatów uezyniwszy 

na 3 metry rodziny 
pogrzebane przed kilka laty. Mnjej wi~cej w tym szmym czasie inny 
pocisk, na okopisku, kapitana austrjackiego. 
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kale granaty: jeden z nich prz~ ulicy na 
oo-redzie Momockiej, drugi na ogrodzie adwokata D1 a N~-
glera. 1) Wiele rodzaju pocisków. 
po ogrodach, polach i lasach, któ.re n~e eksp ... ~e 

wojsko nieszkodhwem1, 
terminatorowi kowals~iem~ 

2
wybuc_howy 

dwa palce u przy rozbieraniu gr~natu _) ?111.a 27 
sierpnia przez a~strJa~ka 1 mem1ecka 
artylerja w )pomniane okopy mosk1ewskte; tego, s~me · 
go dnia w od st~wu 
w okolicy wsi Hinowic i Buszcza, a na_ 

· · 1·e dymu w czarnobru-rownoczesn ,. , . . . 
natne skrwawione chmury. 1 godz: po z~me!-

liczba pocisków, ale od 3. godzmy pod wi~cz~r 
k · kanonada Moskall do ta wzmo0 a , · · 

z pozycyj przez siebie Po ud~ a pier~-
sza austriacka patrol do lasu, zwanego Zw1erzyncem, , a~e me 

druga atoli wkrótce po niej powrociwsz~~ 
Rosjan tam niema. Tak oba a~mJi 

austrjackiej i niemieckiej pod gen~ra~a. ~r. Feh~s~ 
Bothmera do ~d lmJl 
bojowej, lewy brzeg ~i~y- w _kierunku 
wschodnim. W skutek tego w miescie wielka ra-

bo przez siedm tygodni nikt nie pe~ny z po-
wodu kul, przez szyby do pom1eszkar, lub pa-

na podwórza, ulice i ogrody. Teraz przed-
Adamówki, Chatek z gachów 1 ul. Balatda 

w dniu 28 sierpnia do swoich domów i do przystro-
\ jonego przez obywateli we flagi o barwach obydwóch. sprzt 

mierzonych teraz jut b~zpieczme 
do miasta wojsKa austrjackie i niemieckie (przewatn1e ba~ar~- . 
kie). Przez czas t. j. od b.m. do 
Rosjan dnia samoloty, do kt?rych kilka razy 
strzelali bezskutecznie Moskale. Cholera, zjawisko, 
ce prawie wojnie, wskutek której w 

1) W r. 1917 w czasie ostrzeliwania granat przy ul. S~?w~c-
kiego dom przy ul. domy Nemetza; Argas1nsk1e· 
go a za potokiem prof. Szafrana 1 wiele mnych. . . . 

2) Takich wypadków g_ranat zyc1e :,cz-
nia gimn. Kopciucha i kilku parobków we wsi. 
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150 ludzi pomi<tdzy tymi 16 rosyjskich i 1 
mahometanin, staraniem wojskowej stacyjnej 

przez przymus szczepienia tutejszej od dnia 11 
do 15 sierpnia Od stycznia do 27 sierpnia zmar-

w osoby z .! ane tutejszej 
Andruchowiczowa i folwar-

lm, Hlebowicki, naczelnik pocztowego. 
• Ewa, Sabina, Kuliczkows · 

ka Józefa, Drewnowska Tekla, krawczynie, Mereszczowski, 
nadzorca drzewa hr. Potockiego Czecho-
wicz, radca magistratu i reszta 

wymienionych wskutek cholery : ks Solecki, proboszcz 
ob. rzym. kat. Sojka, dj ak tutejszej cer-

• kwi parafjalnej. Rybicki Zygmunt radca 
woinego pocztowego, i 2 kobiety u niej 

maszynisty, Hofmoklowa, komisar~ 
dyrekcji skarbu. Handel pierwszej potrzeby trudno 

bo i cena najfan-
tastyczniejszym fluktuacjom: za 1 litr mleka po 
pieniu Rosjan 70. hal., sera ani na targu nie wi-

1 kilogram pszennej sprzedawano 
po 1 kor. 40 hal. a po 70 hal. Za 1 kilogr. 

4 kor. 80. hal., a smalcu 6 kor.: 1 kilo gr. wo-
2 kor 40 bal. Za jaje 10 hal., cho-

jaj nie za W roku 1918 za 
1 kilo 48 kor., 12. kor., 70 kor. 

' za 100 kilo razowej z 1000 
kor., za 1600; za litr mleka 3 kor; za jaje 
1 kor, za litr sera 10 kor; fasoli 4, kor: za litr nafty 5 kor; 
za soli 7 kor. za 1 kilogr. cukru 42 kor. . Jak 
mimo to niskie ceny w stosunku do 

' przez wywóz za zbo.ta, wskutek paskarstwa 
i zbogacenia kupców i producentów w jak najkrót-
szym czasie. Ceny przez noc. 

ks. Skarga, kaznodzieja na dworze Zyg-
munta III. wojna wywraca sumienie ludzkie, ludzi 

. okrutne, wydzieracze, bezczelne, niewstydliwe i nie-
a Benito Mussolini, dyktator 
w skrajnym pesynizmem nacechowa~ 

ny Machiavelliego Florentyjczyka, znakomitego 
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stanu (ur. 1469 t 1527) na zgadza z nim, 
naród nietylko wskutek wojny, ale i w czasie pokoju obok 

swojej powoduje 
egoizmem a do i ofiar zdolny jest tak 

jak nie mu perspektywa 
Od sierpnia 1915 po koniec czerwca na. 

roku obo2em Rosjanie nad lewym br7~giem 
Strypy. na pod 
a w pierwszych dniach listopada obok Buczacza front 

lecz wojska ich do cof-
na dawne stanowiska, kiedy otrzymali 

armja niemiecka w znacznej 
okoliczna z Kozowej i z innych wsi bliskich 

linji bojowejdo ale wkrótce do 
swoich siedzib, - w tym czasie sztabu 
gene1 alnego z wodzem armji niemieckiej 
hr. Bothmerem. Dnia 7 grudnia przerzeczonego roku, cesarz 
niemiecki zatrzymawszy incognito przez noc 
w salonowym wozie na tutejszej stacji kolejowej, dnia 
pnego rano samochodem za do 
pozycyj wofsk niemieckich, tego samego dnia 
i o 3 godz. po i',worskim do 
Lwowa. W kilka dni t. j. 11. grudnia do 
Brze.tan i przez na front wojsk au-
strjackich generalissimus austr. FryderJk. W cza-
sie pobytu Bothmera w niewolno 
nikomu bez paszportu na katdej ulicy trzeba 
na wojskowej niemieckiej legity· 

Po godzinie 22 tak cywilnej bez 
osobnego zezwolenia wzbroniono po Wr no-
cy cisza, wyprawianiem po u-
licach, a nawet szczekaniem psów, na podwórzu 
bo niemieccy kazali je przez noc trzy-

w pomieszkaniu. w tym czasie w wcale 
nie Wzbroniono przy studniach 
a nawet w potoku miejskim i aby temu zapobiec, otoczono go 
z obydwóch stron drutem li:olczastym. Na 
lipca samochodem na front tronu Karol 
przez nasze miasto, kiedy to generalissimus r wojsk 
rosyjskich, nie carowi przyrzeczenia danego 
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przed rokiem: po raz drugi Lwowa od próbo-
swój cel od w czerwca 

wojska Leszyckiego i Samsonowa atak 
na odcinek frontu 
nie inna armja rosyjska taki nacisk na Strypy wy-

tej linji bojowej korpus wojska 
gierskiego po sukcesach rosyjskich, odniesionych po obu stro-
nach Dniestru, rozkaz stanowisk nad 

aby punktu dróg t. j. Brze-
i owego odcinka, od rzeki, wspomnianej 

do Narajówki, bronionego z przez 
Turków. Korpus ten od cz.Lsu walk w Karpatach w czasie 
pierwszej zimy wojennej pod 
Bothmera, potem w letniej ofenzywie w r 1915, 
podczas której do Seretu a jak 
wspomniano, nad i w innych pnnktach ofen-

Wskutek tego armja barwarska 
Bothmera a Brze.tany po raz drugi zna-

na samej linji bojowej .- . 

lrzeiauy po raz drugi na linji bojowej. 
Na wzgórzach, klinami w 

a potokiem Ceniówkt, 
kilometrów od Brze.tan z jednej strony 

pozycje wojsk, a z drugiej po tamtej stro-
nie potoku, powy:l wspomnianego, stanowiska Rosjan. Turcy 

obozem od wsi Olchowca, MiPczyszczowa, Nado-
roiniowa, Huciska, Demni do Podwysokiego nad Narajów· 

w liczbie 2 dywizyj, z których wskutek chorób 
i kul Od czasu dokonanej w sierpnia 1916. 
r. ewaknacji i 

komendy niemieckiej armji, w pra-
wie Oprócz wojska, wojskowej stacyjnej 
i tylko niewiele która nie 

lub nie ua czas swych siedzib. Lud-
Adamówki, Chatek i po-

w bo nie plonów z po-
wodu ewaknacji do Aprowizacja miasta 
wówczas trudna, plony ogrodowe 
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w znacznej i drób wykupiono lub 
oddano na nie ich czem Miasto zdane 

tylko na dowóz z okolic dalszych. który z po-
wodu braku kolejowego trudny i kosztowny. 

na brak bo w roku 
1916. nie ani wagona zima 
w tym roku bardzo szczególnie 1915. 
i 1916. Na austrjackim motyle i 
rótne zielska. cywilnej k0ncentro-

w magistracie; od rana do wieczora 
ruch nieustanny. Tu 

kilku kartki na 
ró.tne jakimi magistrat Tu 

opisu dla celów wojskowych tu wresz· 
cie w braku i administracyjnych 

na wsi sprawy i administracyjne przy znacz-
nej liczbie interesantów. komitet.u biskupiego (K. 
B. K.) z razu wydatna, pó.tniej kiedy wskutek ostrzeliwania 
i dowo.tu towarów sklep a w inne dni u-
targi do 30 kor. znacznie ale 
mimo to w K. B. K. biednym z porno-

. W ostatnich dniach sierpnia 1916 Moskale 
ii z tego zamierzajl\ 

niewygodny dla nich front Cemówka nad 
i o ile znaczne miasto 
Dnia 2 br. po artylerja rosyjska 
silny na stanowisko wojsk Trzy 
dniowa bitwa pod i o w której Rosja-
nie mieli stracie trzy 
korpusie Hoffmana. Ten na 
ku czci skromny pomnik (obelisk) z pros-
tego kamienia z napisem wyrytym w niemieckim i 
gierskim na To 
prawdopodobnie bo wojsko austrjackie prawie zaw-
sze bitwy, wyparte 
z jednego stanowiska „na tyle", 
a w czasie bitew schronienia pqd mostem, 

feldfeblom. Czerr> 11 patrole mos-
kiewskie na przy-

do swego Straszne 
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d· te chwile na b.r. one 
kilka dni, bo wobec liczebnej przewagi Rosjan 

wojska austrjacko - serca zamie-
z obawy o losy miasta, gdy na czas 

niemieckie, które Moskali z ro-
w_ó.w strzeleckich, im straty. Wzgórza 
µiia na 400 metrów nad miastem, prawie 
kilka kilometrów do Mos-
kali w aushjackiem to arena najkrwawszych 
i najdzikszych walk o góra, która od 
ostatni<::h dni 1916 wo~ 

krater niemieckich i 
I 
moskiewskich pocisków, które 

na korony drzew, tam-
lasu bukowego. Rowy strzelnicowe 

bokie a górnego brzegu zbocza 
którego dolny brzeg obsadzony przez Rosjan; rowy te przeci~ 

go kil~akrotnie, niejako Jedno 
. pole w wojska drugie obok 
w rosyjskich, a labirynt tern zagmatwanym 

Moskale rowy na komórek w plastrze pszczel~ 
J>nym 1 z których zostali wyparci Tam nie 
wie frontu Rosjanie siedzieli na przodzie, na flankach, na 

. luzowanie w nocy, orjentowali 
si~ j~kby cudPm. niekiedy, t.e kompanja znajdowa-

si~ 
1
na odcmku innyrri, jej wyznaczono. Oprócz 

ziemianek, schronisk przed bom o ami znaj do wilcze 
iJ isie nory; w jednej z nich, zasypanej u znaleziono 
w kilka lat po towarzystwo, które w kar-
ty, bowiem wybuchowa pocisków nietylko niszczy 
wszystko w promieniu, lecz zasypuje rowy 
ziemianki i nawet na znacznej ud~ 

I od miejsca wybucbu. Silne domy zamienia w 
gruzów i sklepione piwnice przebija, lecz to od f 
c~ Obecnie na i ponuro. Po 
piemu RosJan tam drogi poryte granatami, 
brzmieniem wozów i wydeptane 
nogami niezliczonych kolumn wojsk. To 
~mat zie~~ i wszerz, pio-

Niektóre drzewa, poryte kulami, 
albo bezdusznie wyrwane · wybuchem 
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granatu z korzeniami i rzucone brutalnie w glinias-
t~ Sk010 wicher · zerwie i las zaszumi, tu 

bujnej i subtelnego uczucia westchnienia 
i z pod wojowników, 
których od ojczyzny spoczywaj!! tu na trzech 
cmentarzach: na dwóch pod samym lasem i niedaleko goi-

pochowano niemieckich a naprzeciw tegot 
po drugiej stronie drogi polnej austrjackich i rosyjskich, 
oprócz tego na cmentarzu a wrzuco-
no do stawu z mostu prowizorycznego, Lap-
szyn z torem kolejowym niedaleko stacji Hinowic. W lis-
topadzie pomimo walk, tocz21cych na 
wzgórzach przy huku 

i niszczeniu miasta przez w Brze:tanch 
ku uczczeniu odbudowania Polski. 

ks. administrator Bialikiewicz solennem z pro-
cesJ· Te Deum" i kazaniem, które ks. Ko-, » . 
pacz, proboszcz z Kuropatnik. W byli obecnl. prócz 
reprezentantów powiatu i miasta komendant miejscowe) tan-
darmerji jako reprezentanci 
tutaj N 
Bo:te W kilka dni t. j. 16 b. m. rada 

~iasta uroczyste posiedzenie; w sali, przystronej kwia-
tami zgromadzili radni mi~sta i liczna . Po-
sied~enie radca Józef Zborowski, 
cel tegot., poczem jako referent radny rili~sta 
i delegat · departamentu' ' wojskowego legionów 
Wiszniewski'. W bardzo 

I 

i w bogatem prze-
mówieniu legionistów z i któ-
: Ych nazwiska: rotmistrza Zb~gniewa, P?ruczni~ow: 

Jana, Malinki Zenona, Khmaszewsk1ego Micha-
Nasielskiego I Józefa, Misko wa Jana, Sobotkiewicza Kazi-

mierza, wpisane do P?-
siedzenia rady miejskiej zawsze zaszczyt miastu 

Po umowieniu znaczenia idei legjonów . uchwalono 
adresy do komendanta I legjonów Edwarda 
Rydza z kazaniem za poleg-

legjonistów Podczas obydw?ch. 
zbierano hojne na fundusz wdów 1 sierot po leg-

J. onistach. PrzY. tego wskutek 
) I I 
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ces. Fr. Józefa w 
farnym, u O. O. Bernardynów i w cerkwi parafjalnej przy 
licznym udziale 

od rzucali Rosjanie pociski na 
miasto. Wybuch 18 centymetrowe.Q'O granatu róg 
ratusza od strony wschodnio przyczem 

osób, trmi 4 Z kwiet-
nia 1917 walczono na linji bojowej z 
a huk armat i grzechot k11lom10tów, posadami 
m.astl>, od rana do wir-czora bez przerwy, by dnia 

bój jeszcze z Od 
str• ,m· aeroplany rosyjskie z umiesz-
czonemi na przodzie aparatu lotniczego bombami i karabina-
•nt maszynowemi nad motorem na specjalnie skonstruowanej 
posta,, 1e która p )Zwala nietylko w prostej linji przed 

.t . t a'e 1 na Wówczas nad miastem 
s«~tk szrapnelowych od ostrze-

, l y' rq :rnstrja<·k:, j, którP "'krótce w jasne 
dimu y, ,, 1atrem po niebit. Wieczory i ciemne no 
cy rakiety i nflektory, których charakterystyczne 
mruganie bardzo silnie 1 wschodnie 
skl ·piente nirbirskie. W jasne nocy pare razy odwiedza-

miastu samoloty rosyjskie, szkody jednak przez 
wspomniane bomby by y nieznaczne; zazwyczaj 

czoue szyby w pewnym rejonie bomba 
moskiewska. Granaty to powszedni; miasto ustawicznie 
ostrzeliwane przez Rosjan skazane na znisz-
czenie. dnie, kiedy rozgniewani z powodu pomiesionych 

rzucali setki pocisków na Brzetany. Wogóle od 
ku t. j. od r 1915 do 1917 6000 granatów 
na miasto. W ostatnich czasaC'h utywali do ostrzeliwania 
wielkich pocisków, zwanych przez stery wojskowe „iwanami', 
które w i pisku pociskowi 
a w skntkach jednak mniej straszne a tak zaw 
sz .! .vie szkvdy niewielkie 
takich „iwanów" w okolicy szpitala powszechnego, ale 
go oprócz trupiarni jeszcze w zimie zniszczonej, nie uszkodzL 

Ostrzeliwania taksamo jak w czasie pobytu Rosjan na 
wzgórza Zwierzynieckiem od 4- lipca do 27 sierpnia r. 1915, 

dzielnicami. Gdy danej dzielnicy 
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ostrzeliwanej siedzieli w piwnicach lub ukrywali poza do-
mami w innych rejonach :tycie dawnym trybem. , . . 
sto kiedy walka na pozycjach, wówczas nte 

nawet, czy i która dzielnica jest ostrzeliwana· 
Nie brak tu istnych cudów kiedy z pod gruzów zawalonej gra-
natami lub domu wychodzili domownicy, o· 

tylko hukiem eksplozji i trzaskiem ~ruchotanych be· 
lek i W domu parterowym Faustowej przy ul. Potoc-
kich granat do po na 
tro kamienicy, do wdowy po 
drukarni Cichockiej, przebiwszy wskutek 
czego rzeczy w kreden~ie, . ale 
z domowników nikogo nie W tym samym czasie, kiedy 

obok cmentarza, granat wsku-
tek ek~plozji i domu taki , 
sam los oficera niemieckiego w domu 
kiej Nr. 163, gdyby go nie dziew-
czynka lokatora na podwórze, granat bowiem przebiwszy da~h 
i sufit, fotel, na którym przed chwl~f! 
ów kapitan uszkodzonych domów zabi-
jali okna deskami lub blachy i cis_n~li. w. nie-
uszkodzonym lub w braku przenosih do mne-
go domu. Czasem w tern ja~ob~ dla .sie-
bie, opuszczali miasto. Z kwietma 19~ 7 akcja. WOJ~n-
na ostrzeliwanie miasta 1 pozycyJ _wóJ~k 
niemieckich 5. maja. Wówczas ~il-
nie 9Tanaty 24 centimetr. farny. Jeden z tych pocis-
ków w szczyt facjaty i dach, dr~-
gi od strony probostwa obok 

dwa okna (witra:te) wraz z ramami. Od tego czasu za-
przestano w tym roku w tak zwane na~o-

majowe. za cud nale:ty 
wraz z klasztorem O. O Bernardynów, 

celem dla artylerji rosyjskiej, pociski tym raze~ nie uszko~-
czego nie sobie jeden z oficerów austr}ac· 

kich zacnego ówcz~s~ego ~ward1an~ 
O. Franciszka W w porozum1en1U z Moskalan:1 
w Jipcu zniszczeniu 

zamczyska Sieniawskich, zbu~owane w_ stylu renesan-
sowym w r. 1564; sala, gdzie przed wielu ~tarni dawano przed 

ff. 
1 



' stawienia teatralne, do browaru i na facjacie 
zamkowego, 

rzjm.sk\ z drugiej XVII w. a na boga-
t'o ' w czerwonym marmurze rzetbionym architrawie. W trój-

powyt wspomnianym na tej facjacie jako szymbolu O· 
otoczonym promieniami, grubo 
litery: Jehowa które lotnicy bawarscy 

W 17 wieku dobudowany w którym przed wybuchem wojny 
·klasy ludowej, 

ru.in21. Do tego przedewszystkiem ta okolicz-
te zarzlld dóbr hr. Potockiego, nie na-

·za blacharzowi a ten za 
z dachu wspomnianego bla-

ch~, która jego a za tego tyda przy-
inny osobnik, równiet pretensje do te· go samego skarbu. ostrzeliwano i uli-

tam bowiem bardzo wielP. budynków roz-
bitych lub zdemolowanych; podobnie i na 
ciu „Miasteczko" od pierwszego mostu obok at ku wsi 

w znacznej domy granaty gdyt 
stamt'ld artylerja austrjacka z motdzierzy, ustawio!,Jych 
w poblitu okopiska na Miasteczku i na 

a pn\d powietrza po katdym wystrzale 
ta.x silny, te ludzie, na nogach nie mogli . o , .. I t I 

. 
. -l e yH o Z tych najmniej robili sobie ' 

Ta dziatwa z linji boj owej, nie ma-
jiic przez trzy lata , opieki szkolnej, nie obawy przed 
riiczem; na jej zbiedzony'ch twar.iach 
wi~cej' efi istwa i zachwalstwa nit trwogi przed pociskami lub 
fufi 'troski o tycie. taki w czapce niemieckiej, aus-
fijadriej bluzie, rosyjskich a nieraz w· tureckich pan-
talona.eh z werwtt granatu 
i za (gilzami) szrapneli a 
zawddnictwo w zdobywaniu tych jeszcze 

niekiedy p owodem bójek. Ta gar-
deroba zbiorowa otrzymana od 

jakie armje i nacje przez Na 
wozacf siedzieli Austrjacy, swoje na bucha-
j11cym par, koniu dyszlowym pomorski artylerzysta 
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z fajk\ w ustach. ~omie?Zy wo· 
o rogach azJatyck1e 

sianem. Byli tu i Turcy w mundurach barwy 
i nie w czerwonych fezach ale w nowych „kalabakach". 
z do tureckich., 

trudnem z nimi porozumieme turecki 
jest w i dobrego serca 1~ na ruinach 
granatami rozwalonych domów zbudowah ~udki, w k~6:ych 
jako w sklepieniach piwnic sprzeda wah 1 mne 
rzeczy tu z nad Renu, z nad Ntlu, /fu- . 
fratu i Tygrysu. . •. 

na lipca 917 r .. przez re~olu~yJ~ 
ofenzywa rosyJska me s1~: prze-

frontu Zborowem a 1 bu°:~ 
w wojsku rosyjskiem stanowczo los kampanJi 
wschodniej, wskutek czego wo1ska moskiewsk~e~ parte przez 

austro i z~ rzek~ S.e· 
ret, a na mocy zainscenizowanego, na poczekamu _ traktatu 
brzeskiego, za wartego 9. lu tego w r. 1918 
powiatów wschodniej W tym roku, wy-
miana jenców. Zgroza i dreszcz patrz~c na 
ten powrót ludzi w dalekie ojczyste strony. nad Don, 
lub Ural prawie bosych, obdar:ych w cz_a~ie podróty pót_-
nej porze jesiennej przez szakah w ludzkiej sk~rze, n~ lu~, 
nad których oczyma jut a hc_a :eh 

harpja Czterystu z nich w 1_7 dmach m!esu1-) 
ca listopada r. 1918 pochowano bez tr~m1en na tute1s~y1I1 
cmentarzu, gdzie trupy ich, nakryte przed wykop~mem 
dwóch i szerokich. le.taly po~ mebem 
na mrozem ziemi. Widok ten, Jaki oczo~ 

bardziej aniteli obrazy z „WoJ· ' ,, . k ny" Grottgera lub ,,Odwrót Francuz?w z ~oskwy naJ~a o-
mitszeo-o malarza bitew Charleta z pierwsze] 19 w1eku.-

O Brze.tany, ten ponury pomnik wojny, 
po wojsk moskiewskich ze wzg?rza bardzo 
smutne i zaniedbane. tego zniszczen.ia na-
samprzód liczne ostrzeijwania wszystk.ic~h dz!~lnic .ml~sta, 

potar a wreszcie w.mdaliim j_akie~o ~~Jsko _po 
domach prywatnych i gmachach . :Po, 

1) Oficerowie tureecy mieli biuro w domu adwokata Dra Grossmana. 
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koje niektórych domów parterowych zamieniali Niemcy na 
stajnie dla koni. Wydarte parkiety z drzwi 
z zawiasów za nie o ogrodzeniach do-
mów. Do tego zaniedbania miasta w dniu 7 
grudnia 1917 wybuch patronów, w baraku przy 
torze kolejowym na Chatkach, wskutrk czego 
znaczna szyb z okien domów 

Tak wypadki, z 
1918 roku, jak rowolucja bolszewicka w Rosji, 
jak traktat brzeski, haniebny w swojej spekulacJi, jak wresz· 
cie wyczerpanie ogólne dla wielu ludzi 
jako ostateczny okres czwarty rok wojennej 
zawieruchy. Rok 1918 tych olbrzy-
mich wojennych ale na zachodzie tylko Brze. 
tany jeszcze w latach ciekawych 
i jakie na zniszczonych i stra· 
towanych wojny ziemiach polskich. Oto 
którzy tyle przeszli w tym strasznym okresie, kiedy 
znajduj~c na linji bojowej, 
pliwy i kiedy na 

i zniszczenie mienia i dorobku 
nieraz ci dni jasne 
i nieoczekiwane w swem .tyciu, bo widzieli, jak z roz-
darcia i poniewierki lat niewoli w blas-
kach twardego snuta w marzeniach i snach 
Ojczyzna wolna z krwi i trudu w majestacie swoim królews-
kim Rzeczpospolita Polska. 

KONIEC. 

jest przytej 
Radzie Powiatowej za przyrze-

czenie udzielenia mi subwencji na wydrukowanie tej 

JÓZEF CZERNECKI. C 
\; 
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LWÓW 1905. 
Towarzystwa nauczycieli 

I. Zwi4nowa drukarni• we Lwowie, ul. Lindego I. •· 


