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Wyłączne sa3tępstwo na Lwów: KAROL BUOHSTAU. Biuro dzienników — Lwów, ul. Karol?, Ludwika 21.

liłówn* swat na królestwo Polskie: Władysław Biernacki w Warszawie, Woła 15.
Główny skład na księstwo Poznańskie: H. Niemierkiewicz Poznań, plac Wilheimowski
Numer pojedynczy 50 halerzy.
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Obchód Kościuszkowski w Warszawie.

Pochód przed Ratuszem.
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Obchód Kościuszkowski
w W arszaw ie.
Warszawa obchodziła dnia 15. b. m. stuletnią
rocznicę zgonn Kościuszki niezwykle nrcczyście.
Miasto od świta przedstawiało odświętny wygląd.

„Święto Martyna1' w oswartya rli
W e wczesnych godzinach otwarto tylko sklepy
z żywnością, które jednak zamknięto z rozpoczęciem
się nabożeństw w kościołach. Na domach i gma
chach powiewały chorągwie. Okna sklepów i domów,
nawet i najuboższych, przyozdobiono nalepkami,
portretami, sztychami itp. Ulice już od wczesnej
godziny zaroiły się rzeszami, spieszącemi na nahożeństwa do kościołow.

Obchód zainangurowałó nabożeństwo, odprawione
w kościele garnizonowym wojska polskiego przy
alicy Dłagiej. Udział publiczności był tik liczny,
że rozmiary skromrej świątyni nie mogły jej po
mieścić; spory jeszcze tłum zalegał plac przed ko
ściołem, gdzie stanęła także kompania honorowa
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Uczelnie warszawskie uczciły rocznicę neoożeństwem, cc prawionem przy ołtarzu, ustawionym na
terasie pałacu Kazimierzowskiego. W zięli w niem
udział przedstawiciele senatów uniwersytetu i poli
techniki, proiesorowie, delegaci mudzieży akade
mickiej wyższych uczelai ze sztandarami, uczniowie
i uczenice .szkól średnich, liczni nauczyciele i w y
chowawcy. [Następnie odbyło się odsłonięcie tablicy
pamiątkowe], umieszczonej na ścianie tylnej paiacn
Kazim erzowskiego. wykonanei z tak zwanego mar-

wolny : Cmentarz wojenny w Lepnjat»le !
wojska polskiego, złożona z trzech sekcyi szkoty
podchorążych, sekcyi szkoły podoficerów i oddziała
nowozaciężnych. Dalegacya Legionów z chwilą roz
poczęcia się nabożińitwa weszła do świątyni i zajęła
miejsce przy głównym ołtarzu, gdzie zebrane już
były reprezentacye stowarzyszeń i organizacyi po
litycznych. Nabożeństwo odprawił ks. Antosz, ka
pelan brygady karpackiej.

Fedorowicz
muru racławickiego. Na tablicy wyryto napis:
-W tych murach, w szkole rycerskiej, kształcił się
Tadeusz Kościuszko. 1765-17iO“ . Litery projek
tował p. Kalinowski. Na terasie ogrodu, w tem
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miejscu, którego rosyjski Kurator naukowy, Apuchtin,
zazdrośnie strzegł przed stopą pohkiej młodzieży
uniwersyteckiej, wyg osił piękną przemowę dziekan
wydziału lekarskiego, Dr. Leon Kryński. /
Gtówne 'aboż rstwo, poprzedzone hejnałami maryackimi z wież kcśiielnych, odprawił w kościele
farnym ki. arcybiskup Rakowski. W prezbiteryum
zasiedli: kapituła z ks. b skupem Ruszkiewiczem
na czele, przedstawiciele Legionów polskich i reprezentacye wszystkich niemal organizacji społecznych
i politycznych. Obecni tyli między innymi: prezy
dent miasta Z izislaw ks. Lubomirski z burmistrzami,
ła wentami i członkami magistratu, Rada miejska
kierownicy szkół wyższych, członkowie przejściowej
komisyi Tymczasowej Rady Stanu i przedstawiciele
sądownictwa polskiego, włościanie w sukmanach
i inni.
Z ramienia władz niemieckich przybyli ks. Salm,
hr. G ersdoif, Bohdan hr. Hutten Czapski, hr. Lerchenfdd i inni, z ramienia władz austrya cko wę
gierskich : poseł pełnomocny, bar. Andrian, bar.
Ugron, przedstawiciel naczelnej komendy v. Bolfras,
bar. Kiss, ks. Olgierd Czartoryski i inni. Kazanie
wygłosił ks. dr. prof. Szlagowski. Nafcożorstwo
zakończył hymn „Boże coś Polskę".
Po nabożeństwie olbrzymi pochód ruszył z kauedry na plac Teatralny /'Na placu Zamkowym sku
piły się tymczasem tłumy. Po hymnie „Loże coś
Polskę", odegranym pod pomDiziom Zygmunta przez
orkiestrę F i iarmonii, pochód cechów i korporacyi
udał się na ulicę Senatorską przed gmach ratusza.
W niespełna pół godziny obszerny plac Teatralny
zapełnił się po brzegi.
Balkony magistrackie przystrojono w festony

Obehoto Koścln "'kowsklo

orowlnoyl: Wyłto. owcj

1 i6-iuezVi pod Racł»wiumi” na icentr .Sokoła”

w Jaworznie.

Zgon delegata Fedorowicza.
Z powszechnym żalem przyjął Kraków wiado
mość o niespodziewa nei śmierci delegata namiestnictwa
dra Adama Fedorowicza.
S. p. Adam Fedorowicz urodził się w roku 1853
w rodzinnym maiątkn Krzec:* owies ch w powiecie
przeworskim. Stndya gimnazyalne odbyt w gimna
zyum sw. Anny, prawnicze w uniwersytecie Jagieł
lońskim w Krakowie i praskim, gdzie r:ę też, dokto
ryzował. Karyerę urzędniczą rozpoczął w namiestni
ctwie lwowskiem, a przeszedłszy w szybkiem tempie
przez stopnie urzędnicze, rozwinął wybitna działalność
sko starosta w Rzeszowie, skąd powołany został na
odpowiedzialne stanowisko delegata namiestnictwa
do Krakowa.
Tą pracą swoją, nacechowaną jak najle pszą chę
cią i wolą służenia sprawie publiczne] i społeczeństwa,
sobie właściwym sposobem obejścia się i towarzyską
uprzejmością, pozyskał sobie powszechne uznanie
i sympątyę. Już w pokojowych czasach zaopiekował
się bardzo gorąco oddanym swej pieczy powiatem,
ale dopiero ciężkie czasy wojenne ukazały w całej
pełni obywatelskie cnoty i zalety zmarłego urzędnika.
Wspólne przebycie ciężkich wojennych chwil
i pomocną rękę, jaką Zmarły, zwłaszcza jako komiszarz 'orteczny okazywał miasta w , wszystkich
sprawach, zachowa Kraków na długie lata we
wdzięcznej pamięci
MtareMa w B w y i : •Jeaionstr

zieleni i chorągwie o barwach narodowych. Dopeł
niały ogólnego tla dekoracyjnego wywieszane we
wszystkich niemal domach portrety, dywany i em
blematy narodowe.
W chwili ustawiania się na placu delegacyi ze
sztandarami, w wielkiej sali ratusza zgromadziła się
Rada miejska, magistrat, komitet obchodn kościusz
kowskiego oraz przedstawiciele wszystkich władz,
instytucyf i organizacyi.
OsobDe miejsca po prawej stronie prozydyalnsgo
stołu zajęła deputacya wojska polskiego. Na podium
za stoiem piezydyalnym ustawiły się ,echy ze sztan
darami, przyczem większość w kontuszach. Uroczy
ste pojedzenie zagaił prezes Rady, Sul-gowsH
następnie przemawiał bumistrz Drzewiecki. Posie
dzenie zikończylo się owacyjnem przyjęciem wniosku,
zalecającego nadanie lerremu pobrzeżu W isły, po
między mostem Kierbedzia a mostem ks. Pcniatowskiego, nazwy „B u lw a r Tadeusza Kościuszki".
Następnie odbyła s'ę uroczystość odsłonięcia ta
blicy pamiątkiwej, wmurowanej we frontową ścianę
ratnsza. Po odemuiu "hymnu „Boże coś Polskę"
przez orkiestrę Filharmonii i opery i przemowie
prezesa komitetu, prof Smoltńskięgo, opadła zasłona
tablicy. Potem z balkonu przemawiali, prezydent
Zdzisław ks. Lubomirski i chłop Kona z Macie
jowic.
Wieczorem odbywały się uroczystości w F il
harmonii i teatrach Wielkim i Rozmaitości

pokojom. w Moskwie
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obchody Koiciuszkowskie d i prsiigcyi.
W niedzielę, dnia 14. b. m., urządzono w Ja
worznie obchód ku uczczeniu setnej rocznicy śmierci
Wodza Naczelnika. F ękna pogoda sprzyjała zapo
biegliwym paniom, które zaopatrzyły w kokardki
każdego przechodnia. Po uroczystej mszy, celebro
wanej przez ks. dziekana Skoczyńskiego, wygłosił
patryotyczne Kazanie ks. vikr,ry Kwapień, który
wozwał zgromadzonych do wyp-łnieni* obowiązków
wobec Oiczyzny w myśl założiń Naczeinik*.
Wieczorem, w pięknie ustrojonej sali „Sokoła**,
przemówił do nader liczno zgromadzonych, prze
ważnie robotników górniczych, k3. katecheta Sosin.
W podniosłych słowach przedstawił mówca szcze
gółowo rys charakteru Kościuszki, całą ówczesną
epokę i znaczenia W r dza dla historyi narodu.
•M, 3srany chór, pod wytrawrą dyrygenturą p.
Starczyńskiego, odśpiewał szereg pieśni, a p. Rmger
wygłosił „Pogrzeb Kościuszki**, przy akompania
mencie fortepianu.
Nadspodziewanie wypadło odegranie fragmentu
z „Kcściuszki pod Racławicami**. Amatorzy w y
ważali się z zadania bez zarzutu. Podnieść zwłaszcza
należy grę p. Zapalskiej, jako stareśoiny, typowej
matrony potakiej. którą efektownie oddała scenę
błogosławi' ń itwa kosynierów. Doskonale -iwnież
grali: p. Zapalski, jako starosta, p. Skora, jako
Birtosz, p. Stankiewicz, jako lirn k p. Lohn, w roli
Abrahama, p. Kowarzyłówna, jako F.lomena, p.
Ella Trnczak, jako Birtoszowa, wreszcie p. Lonia
Truczak w roli hajduka R'dzika.
Czysty dochód 700 koron przeznaczył komitet
na dar Kościuszkowski.

r*

Jeden z
na włoskim
życie legło
grafa... Na

takich dalekich cmentarzy wojennych —
froncie — gdzie jednak riejedno polskie
w grobie — przedstawia nasza foto
cnej widzimy grób zburzony pociskami...

Jeż po raz czwarty obchodzimy „święto umar
łych** wśród r.ajstiaszniejszej w dzi°j: ch pożogi
wojennej... Wieleż od tego czasu urosło grobów
na pobojowiskach i daiekich cmentarzach wojennych!
Spoczywają tam nasi najbliżsi, zagnani wojną na
pola bitew. Pełno takich grobów i na Wschodzie
i na odległym terenie najkrwawszych dziś walk
włoskiego frontu. Wszędzie lała e.ę i leje krew
polska i wszędzie powstają nowe mogiły, ku którym
myśl nasza pobiegnie w dniu „święta umarłych**.

W ystawa otwarta między ?3 września a 4 paździer
nika b. r. w „Sokole** kraKowskim, zwiedzana była
licznie i darzona szczerem zainteresowaniem. Fakt,
że czysty dochód poświęcili nasi skauci na tzoce
kościuszkowskiego funduszu litewskiego, nadał ich
wysiłkowi charakter użyteczności społecznej.
Obok wielkiej ilości eksponatów i miłego, nie
mal artystycznego ujęcia całości, uderzała wielka
staranność w wykonaniu, oraz poziom, do jakiego
doprowadzono t. zw. sprawności skautowe. Zwłaszcza
dział kartagr. fiizey i geoplastyczny wprost zdumie
wał i przykuwał widza na długie chwile. Kilka
dziesiąt płaskorzeźb najpiękniejszych okolic Tatr
i Karpat robiło wrażenie, że się ma do czynienia
nie z amatorską robotą, lecz z wytwórczością fa
bryczną, to też wiele z tych okazów zakupiły tutej
sze szkoły do swoich zbiorów geograficznych, a dal
szą ich rozspmdażą zajmuje się sklep „Samopomoc
młodzieży szkolaej**, Kraków, Bracka 17.
Wobec organizaoyi skautowej spełniła wystawa
relę informacyjno agitacyjną, okazując społeczeństwu,
jak skaut w orgauizacyi pracuje i co z niej 2. za
kresu rzeczy dla życia przydatnych wynosi.
Tak pojętej pracy wychowawczej nad naszą mło
dzieżą serdeczne „Szczęść Beże!**

Anarchia w Rosyi.

■■■rtyeh" w ciw crtr* roku wr n y.

Święto umarłych w czwartym
roku wojny.
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Zdarzony pocistami grób na coaenćarżn w Vogor?kn

Dziwnie okrutną jest wdjna. Niety'ko wznosi nowe
mogiły, ale i dawnym cmentarzyskom nie daje
spoKo]T.

Wysta wa skaut iwa w Krakowie.
M ły objaw życia młodzieży naszej mieliśmy sposobneść zaobserwować przed paru tygodniami. Oto
drużyny skautowe krakowskie, chcąc utzeć pamięć
Kościuszki, wystawiły owoc swych prac całorocznych.

Rewolucya rosyjska obaliła wprawdzie autokra
tyczne rządy carskie, nie potrafiła jednak dotychczas
opanować wzburzonych fal anarchii, która ogarnęła
zarówno całe państwo, jak i wojska na froncie.
Riąd rewolucyjny jest taktycznie bezsilny, a najbar
dziej wojownicze odezwy Kierońskiego pozostają bez
skutku, bo masy rosyjsK<e, przemęczone wojną,
r^ślą tylko o pokoju. To też zapowiadana tak
szumnie efenzywa rosyjska skończyła się sromotną
porażką wojsk rosyjskich, które nie chciały się bić
i uciskały z frontu — wbrew rozkazom komendy...
To zachowanie się wojsk rosyjskich jest roe
wątDliwie odbiciem nastroju całej ludności.. W y 
mownym tęgo d .wodem są urządzane w całem
państwie mamtastacye pokojowe, mające charakter
antirządowy. Zimieszcznna w dzisiejszym nemerze
fotografia przedstawia taką właśnie demonstracyę
w Moskwie.

l frontów fcpjowyeli
Trsoj kamraoi w rowie rtrzc^kii : Obnrwater. 1."vod*1 il»r*>owy i pi* strażniczy,

'Jbaerwatoray artyliryi ne ■tay^e góry Ortler ne wioakim froa \
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Nie przypuszczał, że w miodem, snać niezu
pełnie jeszcze stwardniałem sercu, zadrgała struna
litości i współczucia...
józia wczepiła się wzrokiem w śniade lica
żydówki... Intuicyjnie wyczuła, że ta dziewczyna
przeziera jej mękę i chce jej dopomódz.
Reginka z miłym, przyjaznym uśmiechem,
który dziwnie rozjaśnił tę ładną twarz o ostrych,
wyrazistych, charakterystycznych rysach - pod
sunęła józi krzesło...
- Niech pani siada... Nogi bolą od stania..
- Dziękuję...
Reginka zwróciła się teraz całą postacią ku
ojcu i żywo gestykulując, zaczęła mu coś szeptem
przedkładać...
Gelbfisz kręcił głową, głaskał brodę, cmokał
wargami i był widocznie niezadowolony...
Ale Reginka nie ustępowała. Szeptała i szeptała
dopóty, dopóki ojciec nie powiedział do józi:
- Nu ja pani dam tak, jak dla rodzone
siostrę... Pani dostanie trzydzieszczy korony...
józia spojrzała z wdzięcznością na Reginkę...
Zrozumiała, że to jej wy.ącznie interwencyi za
wdzięcza to niespodziewane podwyższenie po
życzki
Gelbfiszówna, zadowolona i dumna ze swego
wpływu na ojca, uśmiechnęła się, ukazując z za
pełnych, czerwonych warg dwa rzędy zdrowych,
równych, nieczyszczonych zębów.
- A na jak długo potrzebuje pani zasta
w ić ? - pytał dalej Gelbfisz.
- Na jak długo... - bąknęła młoda kobieta Bo ja wiem...
- Na trzy miesiące - poddała Reginka.
- Niech będzie na trzy miesiące...
- Niech będzie... T pani mnie podp!sze kwit,
co pani za trzy mieszące odda czterdzieszczy
pięcz korony... To jest bardzo mały procent...
Pięcz koron na miesząc... To tyle, co nic...
- Dobrze. Podpiszę - cduarła józia, która
nie miała pojęcia o tem, co to znaczą lichwiarskre procenty.
Zadowolona była, że dostanie trzydzieści ko
ron do ręki, ą nie zastanawiała się wcale nad
tem, kiedy i za jakie pieniądze broszkę wykupi.
Reginka znowu zaczęła szwargotać coś szybko
w żargonie, ale Gelbfisz tym razem potrząsnął
przecząco głową i usunął córkę na bok niecier
pliwym gestem:
- -Gaj! Biste meszuge, Reginkie ?!...
józia, podpisawszy kwit, włożyła za ręka
wiczkę trzy zmięte dzicsięciokoronowe banknoty
i wybiegła z mieszkania Gelbfisza, jakby ją kto
gonił.
Reginka pospieszyła za nią, uby jej wskazać
wyjście przez podwórze...
józia podniosła na dziewczynę swoje nie
bieskie oczy i szepnęła:
- Dziękuję pani bardzo...
Reginka nic nie odpowiedziała, ale widać
było po niej, że jest wzruszona.
Kiedy córka wróciła dc mieszkania, Gelbfisz
gniewnie trochę zaw ołał:
- Co się tobie stało, Reginka?!... Dlaczego
ty mnie wydarłaś piętnaście koron z kieszeni?...
I jeszcze chciałaś, żeby ja od niej wziął mały
procent ?1 Czy tobie się nie przekręcili. w gło
wie?!... To jest synowa bogatej Żarnickiej...
- No, ja sobie tak myślałam - odpowie
działa jakoś melancholijnie dziewczyna - że
jak synowa bogatej Żarnickiej przychodzi zasta
wić u nas swoją broszkę, to ona musi być bar
dzo biedna...
- A co ciebie to potrzebuje obchodzić, czy
ona biedna... jakby ja myślał, kto biedny, to js
bym był żebrak, nędzarz... ja nie wiem, co tobie
za głupstwa przychodzą do głowy ł... Czy ona
ciebie oczarowała?!
Reginka zatopiła rękę we włosach i zamy
śliła się:
- ja nie wiem, tate. ale mnie jej żal...
józia zastała w domu list od męża.
Oczy jej pojaśniały radością.
Nareszcie!...
już dziesięć dni nie miała żadnej wiado
mości i zaczynało ją to niepokoić trochę.

Drżącemi ze wzruszenia i niecierpliwości
rękami rozerwała kopertę i czytała:
„Józiu...“
Coś ją zmroziło w sercu. Dlaczego taki chło
dny tytuł?... Zwykle Konrad pisywał „józik, mój
zloty..." albo „Najdroższa józieńko..."
Młodą kobietę targnęło niedobre przeczucie.
Gorączkowo czytała dalej:
„Myślałem, że można ci zaufać i wierzyłem,
że mnie kochasz prawdziwie... Niestety, dowia
duję się, że się myliłem..."
Józia uczuła, że jej ślina w gardle wysycha
i pulsy w skroniach zaczynają uderzać jak
młotem.
Co to znaczy?1... Za c o ? Dlaczego?l
„Doprawdy, nie spodziewałem się tego po
Tobie, abyś mi w ten sposób miała umilać
moje i tak obecnie ciężkie życie..."
Litery skaczą józi przed oczyma, ręce jej
dygoczą, jak w febrze.
„Ładnych dowiaduję się rzeczy ł Nie tylko, że
hardością swoją i uporem zatruwasz życie mo
jej matce i ciągle wywołujesz nieporozumienia
(a tak Cię prosiłem, abyś się hamowała, abyś
starała się zjednać ją dla siebie).
- Boże mójl... Przecież ja chciałam 1... Ale
czy podobna!,.. On nte wie, co ona...
„...ale i w calem mieście budzisz sensacyę
lekkomyślnem, kokieteryjnem zachowaniem.
Napomykano mi jeszcze o czemś gorszem,
ale temu już wolę nie wierzyć, bo, gdybym
uwierzył, to...“
- Na miłość Boską, o co chodzi?! Co ja
złego zrobiłam?! Dlaczego Konrad tak do mriie
pisze ?1 Ten jeden spacer... ależ on o tem prze
cież jeszcze wiedzieć nie może... A ja już nigdy...
nigdy...
„jeżeli nie powstrzymuje Cię uczucie, jakie,
sądziłem, że masz dla mnie, to zechciejże oamiętać przynajmniej o tem, że jesteś moją żoną
i nosisz moje nazwisko..."
Dalej Józia już czytać nie może, bo łzy prze
słaniają jej oczy. Z drżących rąk papier wypada
i osuwa się na ziemię.
W józi niema gniewu, ale jest żal bez
mierny.
Okłamali Konrada, to jasne 1... Napisali mu
o niej jakichś niesłychanych rzeczy... A on
uwierzył...
Ale dlaczego uwierzył?!... Nie powfnien byi
uwierzyć 1...
Czemu nie zapytał się wprzód: „józia, po
wiedz, jak było?..." Ale wydawał wyiok odrązul..
Tak nielitościwie, ostro pisał: ..Nie spodziewa
łem się tego po Tobie!...
Czego!!... O! Boże!... Boże!...
Żal rośnie i poczucie krzywdy potęguje się.
Józia rozgorączkowana, zaciskając konwulsyjnie ręce, że aż paznokcie wpijają się w jej
skórę, chodzi po swoim pokoju.
Kto ją oczernił przea Konradem ?!...
Naturalnie, że matka! Któżby inny?!... Ta
zła, niegodziwa, bezlitosna kobieta!
ja wiem, do czego ona dążył... Chce mnie
rozłączyć z Konradem!... Ale ja będę się bro
niła!... W yzywa mnie do walki 1... Dobrze!... Bę
dziemy walczyły... Konrad chce, żebym się siarała zjednać ją dla siebie... Gdyby on wiedział,
co to za gorzka ironia!...
Młoda kobieta schyliła Się nagle po porzu
cony list. Przeczytała go do końca, a potem
blada bardzo, ale z podniesioną hardo głową,
poszła worost do teściowej.
Pani Zarnicka porządkowała coś w kredensie
w jadalni.
Z salonu dochoaziiy głosy Loli i Władka
Koszczyca.
Na widok synowej pani Zarnicka zmarsz
czyła czoło.
- Czego chcesz?...
- Chciałam mamę zapytać...
- O co ?... Ale w każdym razie mów trochę
ciszej. Nie krzycz, bo nie jesteś w karczmie,
tylko w przyzwoitym domu.
józia przygryzła wargi.
- Co mama pisała Konradowi o mnie?...
- Proszę!... Cóż to znowu za pytanie!...
Mam ci może zdawać sprawę z moich czyn
ności ?... Może zechcesz kontrolować moją korespondencyę...
- Mama dobrze wie, że mi to ani w gło
wie... Tylko rzecz mnie teraz zanadto blisko
dotyka... Konrad robi mi bardzo ostre, a nie
sprawiedliwe wymówki...
- Niesprawiedliwe?,., istotnie?... - uśmiech
nęła się ironicznie świekra...
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- Nie poczuwam się do zaanej takiej stra
sznej winy, żeby aż...
- Jakaś ty szczęśliwa, że masz tyle pobła
żania dia samej siebie.
Doprawdy, nie poczu
wasz się do niczego?... - pani Zarnicka patrzyła
synowej bystro, a szyderczo w oczy
józi przypomniał s.ę znowu fen spacer z Łuniewskim. Souśeila głowę .
- Mogę nieraz pobłądzić, ale nie chcę zro
bić nic złego - powiedziała cicho - a dla
Kcnrada...
- Mcja ty, nie deklamuj p-zedemną! Nie
jestem łatwowiernym, wrażliwym młodzieńcem,
więc mi głowy me zawrócisz...
Oczy Józi błysnęły sfalowo.
- Nie mam zamiaru ani mamie ani komu
kolwiek głowę zawracać, chociaż mnie tutaj
0 to ustawicznie posądzają...
- Czyż być może?ł Czy tylko się nie my
lisz?... - śmiała się nieprzyjemnie pani Źarnicka, jakby rozmyślnie drażniąc młodą kobietę.
józia jednak panowała nad sobą.
- Pragnę- się tylko dowiedzieć o co mnie
mama właściwie oskarżyła ptzed Konradem...
Płomienie gniewu rozpaliły się w oczach
pani Żarnickiej i byłoby napewno przyszło do
wybuchu, gdyby w tej chw Ui' nie ozwal się
bardzo blisko glos Koszczyca:
- No, zobaczy pani... Soytamy się mamy
1 pewien jestem, żc po -nojei stronie stanie...
Pani Zarnicka w jednej chwili powściągnęła
się. Ctcho i szyko Dowiedziała:
- Mogłabym ci nie odpowiadać wcale, zwa
żywszy twoją bezczelną hardość... Powiem ci
jednak, jeżeli chcesz koniecznie wiedzieć.. Kon
rad dostał z Łykowa jakiś list bezimienny, który
go dokładnie informuje o fwojem ze wszech
miar godnem zachowaniu się...
Była fo prawda, ikaś złośliwa dusza przy
szła w pomoc pani Żarnickiej.
Konrad razem z listem matki, bardziej ogól
nikowym i tajemniczym, otrzymał zjadliwy
anonim.
Ten wypadkowy zbieg okol czności musiał
Konrada wyprowadzić z równowagi
To, o czem matka napomykała w sposób
ostrożny, było wypowiedziane w bezimiennej
epistole w jaskrawych siuwach.
- List?... List bezimienny?... - wykrztu
siła józia.
- Tak jest. Widocznie zdołałaś wzbudzić
szczere zainteresowanie. A teraz idź stąd. Chyba,
że pragniesz próbować swoich wdzięków na
panu Koszczycu...
leszcze nie skończyła pani Zarnicka, a już
józi w pokoju nie było.
Młoda mężatka porwała kapelusz, wsunęła
list męża do torebki i poszła do Larchówny.
- No i czemże się pani tak przejmuje? wzruszyła ramionami Larchówna. - List bez
imienny?... Wielkie rzeczy... Pani! Wiele ja li
stów bezimiennych dostałam w mojem życiu...
- Tak, ale...
- Nie ma żadnego ale. Tchórz podły, kto
anonimy pisze, a dureń, kto sobie co z nich
robi...
Józia zaczerwieniła się, bo fo kategoryczne
zdanie było jednocześnie wyrażeniem wielce
niepochiebnej opinii o Konradzie.
- Kto to jednak mógł pisać?...
- Pewnie jakaś zaw.edziona kandydatka do
ręki albo serca męża pani. Mnie pani przecież
nie posądza ?... - dorzuciła po chudli, ściągając
swoje sobolowe brwi.
- Ależ, panno Tereso!...
- No, chyba że nie... Ja, gdyby mi chodziło
o fo, to byłabym prędzej zdolną wydrapać oczy,
lub coś w tym guście zrobić... Ale list bez
imienny... pfel... - splunęła z obrzydzeniem.
- Wie pani co ja myślałam... — zaczęła
wahająco ózia, oglądając goriiwie pokrycie sofki.
- No?...
- A e ja fo do pani mówię pod najwięk
szym sekretem..
- Jak mi pani nie ufa, fo niech pani lepiej
nie mówi.
- Kiedy ufam i powiem... ja myślałam, że
fen anonim fo pisała może ona sama... moja
świekra...
Larchówna zastanowiła się chwilę i prze
cząco potrząsnęła głową.
- N i ! Ona na fo za mądra i za ostrożna!...
Własną ręką p.sać przecież me mogła, a nie
powierzyłaby tego nikomu... O! fo mądra baba,
tęgo jej odjąć nie można!... Kufa na cztery nogi..
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- Achl fak..: wiem coś o tem...
- Mój Julku, ja ci z kolei odpowiem, że mnie
- Musiała i ona wrzucić kamień do fego to nic a nic nie obchodzi. Ale nie rób min fak
ogródka, ale fego lislu nie pisała... Ma pani strasznych, bo sie nie zlekne... Wiec idziesz sta
nowczo do domu? - dodał swobodnym zupeł
może fe szanowną epistole przy sobie?
nie fonem.
- Nie, mąż mi nie przysłał...
- Tak. Servus.
- Szkoda... lako poczciarka, widuje ciągle
- Servus.
różne charaktery pisma... Może poznałabym...
Podali sobie rece i rozeszli sie z uczuciem
Chociaż, co fo właściwie panią odchodzi?...
jakiejś głuchej urazy.
- Chciałabym bardzo wiedzieć, bo mąż...
- Ahal Rozumiem, napisał pani froche duKoszczyc i Łuniewski znali sie zbyt dawno
sersów - po swojemu 1... Znam fen jego miły i zbyt dobrze, aby sie tak prędko poróżnić
mogli.
fon, kiedy jes* z czegoś niezadowolony!...
- Panno Tereso!...
Łączyły ich wspomnienia lat dziecinnych,
- Chce sie pani obrażać, że fego dotykam, przeżyć szkolnych i uniwersyteckich i wieloletni
fak, bez jedwabnych rękawiczek?!... Ano, jak stosunek jeżeli nie prawdziwej, głębokiej przy
wolał... Komedyi nigdy nie lubiłam odgrywać!... jaźni, fo w każdym razie szczerej życzliwości.
- Widzi pani, jemu fam i malka musiała
Odmienni bardzo usposobieniem, lubili sie
jednak serdecznie.
coś na mnie napisać...
- Pewnie, że tak było... Nakręciła
go, jak
Teraz Łuniewski był wściekły na kolege za
jego plotkarską domyślność, a Koszczyc czuł sie
starą pozytywkę.. już ona to
umie... Alenlisi
obrażony dziwacznem zachowaniem Łuniewbezimienny dopełnił tylko całości...
skiego.
- A co?... Co mi pani poradzi zrobić?...
- Odpisać mężowi prosto, szczerze, otwar
- Czego sie rzuca, jak >*'aryat i przedemną
robi tajemnice, że tam coś jest pomiędzy nim
cie, a energicznie!... Nie pozwolić "Sobie nikomu
tańczyć po głowie, a o autorkę - bo to nape- a tą Józią?!... Czy to pierwszy raz?!...
Bo, że miedzy Julianem a młodą mężatką
wne autorka - głupiego anonimu, nie troszczyć
ste wcale i koniec 1...
„coś jest“ , o tem Koszczyc nie wątpił ani na
- Żeby io fak można!...
chwile.
Był z fego nawet poniekąd zadowolony, bo
- jak sie chce, to można ł... Tylko trzeba
umieć chciećł... Pani to umie?
mógł mieć pewność, że kolega, którego wyż
- Nie bardzo.
szość nad sobą uznawał, nic bedzie z nim ry
- To niech sie pani jak najprędzej nauczy. walizował o posażną pannę Żarnicką.
Co prawda, trochę zazdrościł, niewiele, nie
- Gdybym fo ja mogła - westchnęła Józia,
wsi ierając głowę na rece - wyjechać choć na szkodliwie, nienamietnie, ale zawsze trochę, bo
i jemu samemu józia podobała sie.
kilka dni z fego nieznośnego Łykowa.
- Psiakrew!... królewski kąsek ta pani lóział... Julek ma szcześciel -- myślał. - Gdyby to
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tak... Ale nie „chyci“ ł Trzeba być solidnym czło
wiekiem.
- Dowidzenia.
- Servns, Julek. Idziesz pod „Białego Orła“
- Ta baba - miał na myśli starszą panią
Żarnicką - przez mury widzi i słyszy jak trawa
na kolacye?
- Nie. Idę do domu. Głowa mnie boli i wcale rośnie.
mi sie nie chce jeść.
Koszczyc poważnie myślał o małżeństwie z Lolą.
- A ja wdepne do Źamickich na jaką go Blada panienka podobała mu sie, zaimponowała
dzinkę - rzekł Władek Koszczyc.
mu nawet swojem dystyngowanem chłodnem
- Jakoś często fam zaglądasz. Prawie co ułożeniem, uważał, że doskonale bedzie „repre
dziennie - zauważył Łuniewski, strzepując po zentować" panią Koszczycową. Niemniej chetnie
piół z papierosa na bruk ulicy.
poflirfowalby ukradkiem z jej piękną bratową,
- No, bo uważasz... jak ci już mówiłem... bez żadnych skrupułów czy wyrzutów sumienia.
Nie dlatego wcale, aby był zawodowym donLoia bardzo miła dziewczyna... I, uważasz, tego...
żuanem lub zupełnie zeosutym człowiekiem.
Julian uśmiechnął sie pobłażliwie.
- Ale uważam, uważam, co sie świeci... Za Przeciwnie. Władek Koszczyc przedstawiał typ,
czynasz czuć wole Bożą do stanu małżeńskiego kfóry obdarza sie mianem „poczciwego" chłopca
i kamienicy w rynku...
0 złotem sercu.
- Hm... no, nie wiem jeszcze... Gdyby fak
I był to istotnie dobry chłopiec - tą specyalną
jednak było, miałbyś temu co do zarzucenia?
łafwą dobrocią, która mało wymaga od innych,
- Bynajmniej. Wogóle w takich wypadkach
a jeszcze mniej od siebie.
nie mani zwyczaju ani doradzać, ani odradzać.
On lubił tylko w lot chwytać każdą przyNo, bywaj!...
jemnestke i nie przywykł analizować swoich
- Może pójdziesz ze mną? - zaproponował postępków.
Koszyc.
Było mu z tem bardzo wygodnie, a że i lu
Łuniewski jakby sie zawahał z odpowiedzią dziom było z nim wygodnie, wiec nie zamyślał
przez króciutką chwilkę.
wcale zmieniać linii swego życia.
- Nie. Głowa mnie tak boli, że ledwiem
Nawet wo1* a, ta najstraszliwsza z wojen, nie
wytrzymał w budzie. Idź i baw sie dobrze. Słu- pogłębiła jego światopoglądu, nie nauczyła go
chajno, a czy... - urwał nagle.
patrzeć na życie poważnie.
- Czy co? - zapytał Władek.
Osobiście zresztą w o jW dotknęła go mało.
- E ! Nic... Głupstwo...
jeść miał co, był „reklamowany", mkf z jego
Koszczyc spojrzał na kolege filuternie. Do blizkich nie zginął, nie został kaleką, nie utracił
myślny uśmiech przebiegł mu po wargach.
całego mienia.
- Aha! Ty pewnie chcesz się dowiedzieć,
Nędzy współczuł, ale rozczulać sie nad nią,
czy równie często widuje piękną panią Konraprzejmować sie Władek Koszczyc nie miał ochoty
dową.. Nie! Nie widziałem jej ani razu... Pani
ani czasu.
Żarnicka nie lubi popisywać sie synową. Sły
A że tam cały świaf zdaje sie walić w gruzy
szałem tylko raz głos młodej pani. Zdaje sie, że
1 poruszać w swoich posadach...
kłóciła sie wówczas z świekrą.
Niech sob'e nad fem łamią głowy inni - on
- Mój kochany, co mnje to może obcho filozofować nie lubi...
dź’'' ? - wzruszył ramionami Łuniewski z obo
Żył jak zwykle, pozostał sobą, wesołym,
jętnością fak doskonałą, że aż zanadto demon poczciwym, lekkomyślnym chłopcem, ze sporą
stracyjną.
dozą sybaryfyzmu w charakterze.
- Mówią, że cie jednak trochę obchodzi?...
Pani Żarnicka doskonale wyczuła go i okre
- Co to znaczy m ówią? Kto mówi i co?
śliła, że jesf to trochę urwisz chłopak, ale bedzie
Wyrażaj sie nieco ściślej.
go można okiełznaćłl...
- Słyszałem o jakimś rómantycznym space^
Tak jak okiełznać można miodego, rozbry
rze zamiejskim.,
kanego konia, któremu pachnie ciepła stajnia
- k h ! Wiec to dało kumoszkom łykowskim
i pełny żłób...
powód do plotek, a tobie pobudkę do powtarza
Władek Koszczyc zdąża1, do kamienicy Żarnia ich. Istotnie spotkałem panią Żarnicką przy nieckich, pogwizdując. Był poirytowany na Łupadkiem na spacerze...
niewskiego, ale nie tak znów bardzo, aby mu
- A fak... Przypadkiem,.. - w głosie Koszczyca
fo miało psuć humor lub odbierać apetyt.
zabrzmiał drwiący ton.
Łuniewski tymczasem szedł zwolna główną
Łuniewski zbladł nagle i spojrzał wesołemu
aleją miejskiego ogrodu. Palił papierosa za pa
młodzieńcowi groźnie w oczy.
pierosem, co było u niego oznaką silnego ner
- Czy wątpisz o prawdzie moich słów ?! wowego podrażnienia.
rzucił przez zaciefe zeby.
Miedzy brwiami utworzyła mu sie cienka
Koszczyc cotnął sie o krok wstecz.
zmarszczka.

Myślał o fem, że juz od kilku dni nie w i
dział Józi. Napróżnc, drwiąc sam z siebie, krą
żył jak student koło kamienicy Żarnickich.
Napróżno upafrywai uroczej twarzy rmodej
kobiety na ulicy, w kościele, w miejskim ogrodzie.
Józ' nie było.
- Pewnie jej wychodzić nie pozwolą te
wściekłe babył... - pienił sie wewnętrznie
z gniewu na żarnicką i jej córkę. - Wieżą jął
Tego cudnego, wolnego ptaka !...
- Józia!... Józial... - powtarza: sobie, jak
oszalały, upajając sie dźwiękiem jej imienia.
Paląca
dzika,
niepohamowana tęsknota
szarpała nim. Czuł, że musi Józie zobaczyć,
musi z nią mówić, bo inaczej gotów jesf po
pełnić coś zupełnie nieobliczalnego.
1 feraz, pozbywszy sie towarzystwa Władka,
szedł powoli, rozglądał sie uważnie, spodzie
wając sie, że przecież może, może ją spotka.
Nagle drgnął. Krew szumiącą falą popędziła
mu do głowy.
Zdawało mu sie, że na zakręcie alei spo
strzegł józiePrzyspieszył kroku, biegł prawie, nie zwe
żając, że ten i ów z przechodniów ogląda sie
za nim.
Zadyszany dogonił zgrabną, jasną postać
niewieścią po fo, aby sie przekonać, że to jesf
jakaś bardzo przystojna panienka, ale bynaj
mniej nie józia.
Ładne stworzenie uśmiechnęło sie zalotnie,
ale Łuniewski rzucił spojrzenie tak pełne złości,
że panienka zmieszała sie i zaczęła sie szybko
oddalać.
- Dureń jestem ostatni 1... W głowie mi sie
chyba mieszał... - wymyślał sobie Łuniewski.Jak ja sie mogłem omylić!... Czyż może być
tutaj druga kobieta, któraby miała jej linie, jej
ruchy!...
Zirytowany wyszedł z ogrodu i skierował
sie znowu w labirynt wązkich, dusznych ulic,
0 brukach rozpalonych żarem słonecznym.
Bezmyślnie zatrzymał sie przed wystawą ja
kiegoś marnego sklepu bławatno-galanteryjnego,
fak że przechodniom mogło sie zdawać, iż
ogląda fesfon z szafirowego perkaiu, zwój różno
kolorowych wstążek, pasiaste chustki do nosa
1 skarpetki zielone i czerwone w białe paski.
Wtem z bramy poblizkiego domu wysunęła
sie kobieta, ubrana w biały kapelusz, białą ba
tystową bluzkę i granatową spódnice, z wązkim
czarnym lakierowym paskiem.
Szła prosto ku Łuniewskiemu równym, spie
sznym krokiem. Zobaczył ją i uderzyła w niego
fala nagłej radości.
Poznał Józie.
Tym razem była fo rzeczywiście ona.
Józia wracała od Larchówny blada trochę,
smutna i tak zamyślona, że przechodząc po
trąciła lekko Łuniewskiego, a nie spostrzegła go.
julian szybko zerwał kapelusz z głowy.
- Dzień dobry pani.
Drgnęła i podniosła glowe.
- Dzień dobry. - Brzmiało fo bardzo chło
dno i obojętnie.
józia jakby niechętnie podała reke i zaraz
ją coineła z dłoni mężczyzny. Nie patrzyła przyfem na niego i usfa miała zaciśnięte.
- Dokądże pani dąży?
- Do domu.
• - Odprowadzę panią.
Nie pytał, czy pozwoli sie odprowadzić pewnym siebie fonem decydował!
józia nie odpowiedziała i spojrzała na szybę
wystawową.
- Dziękuję, ale nie mogę z pańskiej uprzej
mości skorzystać - powiedziała jeszcze bardziej
chłodno - musze wstąpić do tego sklepu...
- Poczekam na pania.
- 01 niech sie pan nie trudzi. Ja mam dużo
sprawunków. Zabawie tutaj długo.
Zrozumiał, że chce sie 90 pozbyć, ale nie
miał zamiaru ustąpić.
Uśmiechnął sie ironicznie.
- No, tak zanadto ilugo to znowu nie, bo
o siódmej zamykają sklep.
Nie zmieszała sie wcale. Spojrzała mu w oczy
śmiało, prosto, uczciv e, bez cienia swojej zwy
kłej zalotności i figlarności.
- Wszystko jedno. Proszę pana bardzo, aby
pan uie czekał - powiedziała spokojnie, ale
z taką stanowczością, jakiej jeszcze nigdy w jej
głosie nie zasłyszał.
(Ciąg dalszy nastapi.)
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Ludowi otwierają się ociy :
Poświecenie byłej karczmy w Grębowie, oddanej ua użytek Czjtolni ^atolicmej młodzieży.

Uczestnicy uroczystości poświęcenia dawnej karczmy w Grębowie,

Ludowi otwierają się oczy.
(Korespondencya własna „Nowości lllustrowanych11).

Dnia trzydziestego września 1917 roku przestała
istnieć największa karczma w powiecie tarnobrze
skim, we wsi Grębowie.
Grębów, to wieś olbrzymia, liczy bowiem około
siedmiu tysięcy dusz, samych rolników. W środku
wsi, pomiędzy kościołem, szkołą, pocztą, kancelaryą
gminną, domem Kółka rolniczego, Kasy spółkowej,
na obszernem miejscu od czasów niepamiętnych stał
ratusz, czyli zwykła karczma murowana, mająca 82
kroki długości, a 14 szerokości. Wewnątrz były
różne skrytki, potrzebne dla pijaków. Karczma ta
byia sławna w całym powiecie: za rządów ś. p.
propinacyi miała szyld wielki: „Propinacya“ , co noc
bywały tu bitki, a największe w niedzielę. Karczmarz
miał ośmdziesiąt tysięcy koron rocznie czystego
zysku.
Ale nie powinien nikt w kraju, śmiać się z tej
karczmy w Grębowie, bo przecież w Galicyi mamy
6 tysięcy wsi i miast, a karczem mamy 35.000.
Dlatego mamy 4 wielkie kryminały, a tylko 2 uni
wersytety, 45 szkół średnich, a 200 aresztów, 960
gorzelni a 900 kościołów, 4000 szkół ludowych,
a 35.000 karczem. Mamy 35.000 karczmarzy, któ
rzy zbierają rocznie tysiące czystego zysku, podczas
gdy nauczyciel ludowy ma 800 koron, a ksiądz wi
kary 600 koron rocznie pensyi.
W alki z karczmą toczą się oddawna, ale karczmy
są tak zbudowane i dobrze zorganizowane, że żHna
władza nie jest w stanie ich usunąć. Frzez Galicyę
przeszły teraz w czasie wojny wszelakie wojska
i narody, przeszły i znikły, ale karczmy zostały
i pierwsze się Z gruzów dźwigają.

UsgtilS WlUw.m W M olicy B u lg ilfl : Cesarz Wilhelm w towarzystwie cart Ferdynanda w drodze do zamku
królewskiego.
(Fot, Bnfaj.

I (rontów bojowych: Kładka na linach na wysokości 7 5 tu,, służąca do połączcuia dwu odcmkdw frontn, dzieło
austryackich pionierów.

(Woj. kwat. p ra s)

Wprawdzie rząd na czas wojny kazał zamknąć
karczmy, ale co się stało? Karczmy zamknięte,
a liczba szynkarzy się podwoiła, rozpoczęli bowiem
pokątny handel spirytualiami.
Z niesłychaną więc radością zapisaliśmy dzień
80 września, jako dzień zwycięstwa trzeźwości nad
kieliszkiem w Grębowie. Dzień ten jest dla nas
chlubą i weselem, ubywa bowiem na zawsze jedna
karczma z dochodem 80 000 koron rocznie. Bogu
chwała, mamy tylko już w Galicyi 34.999 karczem,
o jedną karczmę mniej! To znaczy ogromnie dużo.
Zasługa to Czcigodnego Ks. Józefa Kasprzyckiego
kanonika i proboszcza tej wielkiej parani i młodego
pana Seweryna Doiańskiego, właściciela dóbr w Grę
bowie, którj tysiącznych dochodów z karczmy wy
rzekł się i zadarmo budynek <rraz z gruntem wokoło
oddał ks. proboszczowi do dyspozycyi. Karczmę
-zerobiono i odnowiono i 30 września L917 od
dano ks. proboszczowi. Gdy się ludność w parafii
0 dniu uroczystości dowiedziała, prosiła o Mszę św.
1 kazaniu, na podziękowanie Panu Bogu za to zwy
cięstwo.
Na poświęcenie karczmy zjechała się ludność z po
wiatu bardzo licznie, zebrała się cała parafia, tysiące
ludzi przybyło.
Po Mszy św. i kazaniu wyruszyła procenya
olbrzymia z chorągwiami i obrazami obeszła wohół
karczmę Podczas pochodu grała miejscowa kapela.
Wielu uczestników płakało ze wzruszenia. Ks. prałat Rudnicki Z Wielowsi wygłosił bardzo p o u cz e iącą mowę, a potem

poświęcił karczmę i wypędzi!
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ostatnie złe duchy, trujące nieszczęśliwy, a najlepszy
lud polsLI. Ks. proboszcz Kasprzycki oddał dawną
karczmę na Czytelnię katolicką dia młodzieży z ca
łej parafii.
Chłopcy są zorganizowani w Bractwo młodzieży
katolickiej i ten dcm jemu właśnie oddano.

kaz imienny tych wsi, w których karczmy i karczmalze upadli, które wyzwoliły się od największego nie
szczęścia, gnębiącego lud polski.
Wojciech Wiącelc z Machowa.

Nr. 44
nand, ministrowie i ciała dyplomatyczne. Powitanie
było bardzo serdeczne. W p^zejeździe do pałacu
był cesarz przedmiotem burzliwych owacyi zn strony
zgromadzone] tłumnie ludności.
Przed obiadem galowym, król Ferdynand wraz
z prezydentem ministrów i generalissimusem wrę
czył cesarzowi imieniem narodu bułgarskiego i armii
order waleczności pierwszej klasy z brylantami. Ce
sarz serdecznie podziękował i zamianował króla buł
garskiego szefem 10 pruskiego pułku huzarów.
W "zasie obiadu wygłosili obaj monarchowie
toasty.
Ponieważ na czas pobytu cesarza przypadał
w Sofii azień jarmarczny, skorzystali ze sposc ności
cesa.z i król, by zwiedzić jarmark. Wieśniacy oto
czyli powóz monarchów i zgotowali im entuzyastyczne
przyjęcie. Monarchowie wysiodli z powozu, wmie
szali się w tłum i rozmawiali z wielu osobami.

„Kilimie" m iski« wijnie śviatimj.

„Kolororro1* wojska w wojni światowo]: Typy żołnierzy seneg&lskich.

Na zakończenie zwracam się z prośbą najser
decznicjszą do Grębowiaków, ażeby z całych sił po
magali w tej rozpoczętej zbożnej pracy, żeby już
ani ta karczma ani też żadna inna obok niej nigdy
nie odżyła Trud ciężki czeka całą parafię, bc wiele
lat musi się pracować, ażeby złe naprawić. Podno
szę też myśl, ażeby pisma polskie prowadziły wy

(Fot Bnfa .

Cesarz Wilhelm w stolicy Bulgaryi.
W dniu i i . października bieżącego roku bawił
cesarz n.omiecki 'Wilhelm w Sofii. Cesarz przybył
w towarzystwie księcia Augusta Wilhelma i sekrenrza stanu Kuhlmanna, w otoczeniu licznej świty.
Na dworcu powitał dostojnego gościa król “

't
?
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Z frontów bojowych : Ruiny kościoła w Largemarb we Flandryi

Wojnę obecną słusznie nazywają światową. Bo
choć toczy się głównie na kontynencie europejskim,
gdzie może tylko nastąpić decydujące rozstrzygnię
cie, biorą w niej udział ludy całego świata.
Pomijając Amerykę, która dopiero teraz ma
wstąpić w szranki bojowe, już od początku wojny
w szeregach walczących armii znaleźli się przedsta
wiciele narodów ze wszystkich części świata. Już
armia rosyjska, w skład której wchodzą różne szczepy
azyatyckie, przedstawia istną mozaikę narodowoś
ciową. Prześciga ją jednak pod tym względem armia
angielska, złożona w znacznej części z wojsk kolo
nialnych z Indyi, Australii, Afryki południowej
i Ameryki (Kanada). Najjaskrawszą wszakże mozaikę
tworzy armia francuska, w skład której wchodzą
„różnokolorowe wojska" kolonialne. W szeregach
francuskich walczą Sanegalczy. Somalisi, Dahomejczycy i wogóle najrozmaitsze plemiona murzyńskie
z Azyi i Afryki.
Typy tych „kolorowych" obrońców Francyi
przedstawiają nasze illustracye, na których widzimy
wziętych do niewoli jeńców francuskich, pochodzą
cych z Tunisu, z Anamu, z Sudanu, z Gwinei i z in
nych kolonii francuskich.

* f , 41
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Z frontów bojowych.
Mimo zbliżającej się zimy i mimo jesiennej sza
rugi operacye na frontach nie ustają. Wszystko
wskazuje na to, że obie stiony walczące szukają
jakiegoś poważrego rozstrzygnięcia jeszcze w bie
żącej jesieni.
i pierwszy plan wysuwa się rozpoczęta w ty en
dniach nowa ofenzywa przeciwko Włochom. „Oester.
Morgenztg.“ przynosi za zezwoleniem wojennej
kwatery prasowci następującą relacyę o pierwszem
uderzeniu tej ofenzywy, która, jak wiadomo z osta
tnich telegramów, skończyła się panicznym odwro
tem Włochów z zajmowanych dotychczas stańowisk
Podobnie jak w południowym Tyrolu, rozpoczęły
się walki równie n?d górnym biegiem Soczy. Austrowęgicrskie i niemieckie dywizye połączyły się tut?,j
i podjęły ofenzywę. Po dokładnych i bardzo obszer
nych przygotowaniach, które zakończyły się nagłym
i bardzo gwałtownym ogniem huraganowym dziSł
najcięższego kalibru, wystąpiły austryackie i nie
mieckie kolumny dr ataku, na froncie mierzącym
35 kilometrów. Punktami oparcia' są: kotlina F łit ;h
i przyczółek mostowy pod Tolmainem. Są to jedyne
dwa punkty po prawym brzegu Soczy, które po
zostały w rękach wojsk austryackich i obecnie stały
się bramą wypadową dla ofenzywy przeciwko
Włochem.
Rombon, wznoszący się na 2 203 metrów po
stronie północnej kotliny Flitsch, iest zarazem punk
tem obrotowym frontu, ktęry z kierunku północnego
skręca ku wschodowi.
Kolumny atakowe "mstryackie i niemieckie, pod
ochroną stanowisk na Rombonie, wypadły z jarów
Korytnicy i rozwinęły się w kotlinie Flitsch.
Artylerya spisała się świetnie. Szeregi atakujące
wpadły do rowów włoskich, zanim załoga ich mogła
się spostrzedz. Spieszące na pomoc posiłki włoskie
zostały zatrzymane ogniem zaporowym artyleryi.
To początkowe powodzenie jest doniosłe, gdyż
pomiędzy Flitschem a Tolmeinem wezbrana Socza
opisuje łuk w kształcie litery „ S u. Po jego wscho
dniej stronie znt jduje się potężny grzbiet górski
Krn, na którym obie strony walczące mają swoje
linie. Planowy nacisk na te pozycye od strony Tol
meinu i Flitschu zagraża znajdującym się tutaj
pułkom włoskich „alpin;a obejściem, a nawet wpadnię
ciem na tyły ze strony woj3k austryackich.

Na południe grzbietu Krn wystaje góra Wierch
ku południowi w stronę Tolmeinu. Miasto Tolmein
leży nad lewym brzegiem Soczy, ale austryacki
przyczółek mostowy przechodzi koło wsi Dolje na
drugą stronę rzeki i opiera się o dwie skały:
S. Mana i S. Lucia. Tutaj bośniackie pułki odparły

Ogień kilkuset nowych i dawnych oateiyj padał
na W >loczr,k —Selo i Łom z niebywałą siłą. Cały
grzbiet Kolowratu zniknął w dymie, ogniu i deszczu
kamieni. Potem ściana ognia posunęła s ę poza
włoskie stanowiska, już zmiażdżone, a wtedy kolumny
austryackie i niemieckie poszły do ataku z grot na

„Kolorcwe" wojjka w wojnie światowe]: Fgzotyczni żołnierze koalicyi z Senegalu (11, Nowej Gwinei \2,,
krajr Somalisów (3), Tunisu ( . 4 Anamn (5), Sndann 6) i Daiiamejn (7)

wszystkie ataki włoskie. Santa Lucia broni przy
stępu w dolinę Idryi, którą od Soczy oddziela w y
żyna Bainsizza— Duch św. Tę wyżynę armia włoska
pod wodzą generała Capello, w jedyuastej bitwie
nad Soczą zajęła aż po Lokwicę. Teraz W łosi
stracili cała tę przestrzeń.

(Fot. Bata)

St. Lucia, z pod Sela z wyżyny Bainsizza. Włos
bronili się dzielnie.j£
Z góry Kolowrat nieprzyjacielskie baterye i mio
tacze min siały zniszczenie. Tę strefę ognia prze
biegły kolumny atakowe pędem. Santa Lucia ma
885 metrów wysokości. Kolowrat pod Woloczakiem

I frontów bo)Owy«li: Zasieki z drntn kolczastego, zamykające do “tąp do mostn na południowo-zachodnim (roncie
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900 metrów, trzeba więc było przebiedz 300 metrów
wzniesienia.
Tuż poza Kolowratem, który tworzy granicę
parntwa, teren zaczyna obniżać się w stronę doliny
weneckiej. Wojska sprzymierzone posuwają się ciągle
naprzód, zabierając jeńców".

Gabinet geoplastyczny

Poza rozpoczętą w dniu 24. zeszłego miesiąca
otenzywą na froncie włoskim najważniejszem wyda
rzeniem są operacye francuskie koło Soissons, o któ
rych przypomnieć trzeba, ze Francuzi około pięć
miesięcy gromadzili swe siły, aby podjąć nową
akcyę zaczepną. W ostatnim czasie przeprowadzili
z większych operacyj jedynie uderzenie pod Yerdun.
Obecny front północny pod Verdun bijgnie od Avocourt przez Bechincourt, Regnayille, Samognieux ku
Beaumont, następnie północnym brzegiem lasulosses ku Bezonvaux poza lasem Hardaumont ku po-

■.*. -4

łudniowi, to jest tworzy linię, jaką wojska nie
mieckie zajmowały przed ostatnią wielką ofenzywą
na Yerdun.
Obecnie celem ataku francuskiego, podjętego na
północny wschód od Soisons, jest Lens. Nie po raz
pierwszy kuszą się Francuzi o przełamanie nie-

Wystawa skautowa w Krakowie:

zostały w pierwszej swej fazie zakończone. Zajęcie
kompleksu wysp Ozylii, Dago i Moon oddało w ręce
Niemców nową podstawę dc operacyj przeciw pół
nocnemu frontowi rosyjskiemu. Nadchodzą wiado
mości, wskazujące, ze zdobycie tych wysp wywołało
wielkie niepokoje na wyspach Alandzkich u wy-

Sala ze zbiorami okazów pionierskich i technicznych

mieckiego frontu w tym właśnie punkcie. Odcinek
ten stanowi bowiem rodzaj węzła frontu w dwu kie
runkach ku Kńms i ku St Quentin. Tutaj znajduje
się także Chemin des Dames, o którego posiadanie
od roku przeszło toczą się zacięte walki. Laon nie
jednokrotnie znajdowało się pod ogniem dalekonośuych
dział francuskich.
W e Flandryi Anglicy prowadzą dalej bez
przerwy swe ataki, zyskując pomimo olbrzymich
ofiar nieznaczne tylko sukcesy.
Ooeracye na froncie północnym w zatoce Ryskiei

brzeży Finlandyi, którym może grozić podobny los.
Obecnie aktualnem staje się pytanie, czy Niemcy
wykorzystają swe powodzenie i spróbują wylądować
korpus ekspedycyjny w północnej części Estonii.
Za punkt wyjścia służyćby mogły dwa porty w Pernau i Hapsal. Zwłaszcza ten ostatni, ponieważ może
być doskonale zabezpieczony od strony morza stoi
na pierwszym planie. Nubawem rozstrzygnie się
pytanie, czy Niemcy przed zimą pójdą na Petersburg,
czy też nie

z frontów boje wrąb :
Zniszczony zupełnie pociskami armatnimi starożytny kościół w Bi-ihoote)
we Flandryi,

Zniszczony przez włoskie pociski ołtarz w zamku Duino, Posąg Matki Boskiej pozostał
^Woj ku st pras.).

nieuszkodzony.
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na latunek - i to są rzeczy, Jerzy, których mi
me wolno nigdy zapomnieć 1 Czy i ty nie jesteś
mcjego zdania?
- Owszem Gilberto, a jednak...
- Co jeszcze?
- Szukam, jaki cel mógł mieć...
- Dlaczego się upierać i wyszukiwać ko
niecznie jakichś podejrzeń. - przerwała szybko
Tłumaczyła: M arya Segeny.
młoda dziewczyna - Co do mnie, wierzę mu
zupełnie. Jeżeli przez chwilę miałam żal do
21
- Biedna, droga Oilbcria 1 - szepnął prze niego, za to, że nas rozłączył, to obecnie za
czytawszy - Prosi mnie bym ją jutro odwiedzić pomniałam już o wszystkiem, odkąd radość za
gościła w mojem sercu.
przyszedł.
- Kochanie ty moje. - szepnął Jerzy, obej
- Tak, tak, wiem o tem. - przyświadczyła
mując ją spojrzeniem pełnem uwielbienia.
skwapliwie siara - Powiedziała mi to sama.
- Nie mówny więc już o tem, Jerzy. Nie wi
Kochane dziecko, tak się cieszy, gdyby ją pan
widział. Podobno pułkownik zgadza się już na dzieliśmy się miesiąc prawie - musisz mi mieć
wiele rzeczy do powiedzenia
nieprawdaż?
wszystko!
- O, tak, Gilberto! Bardzo wiele!
- Czy być może? - zawołał jerzy. nie mo
- Ja byłam taka sama przez ten długi czas,
gąc uwierzyć tym radosnym słowom.
- Czyżby była pisała, gdyby było inaczej? Jerzy. Ciągle tylko myślałam o tobie. Ale ty?
- A więc ona sama wręczyła pani ten list ? — Co robiłeś? Chcę wiedzieć wszystko!
- Mam wiele do powiedzenia, ale przecież
badał jeszcze młody człowiek.
ty to wszystko wiesz już, Gilberto! - odpowie
- Naturalnie.
dział Jerzy - Wiesz, że tylko o tobie myśleć
- Teraz, pazed chwilą?
mogłem i czułem się bardzo nieszczęśliwy. Kilka
- Tak, zaledwie parę minut temu.
- A więc ona tu jest blisko? - zawołał razy nawet chciałem uledz pokusie i przybiegnąć
tu do ciebie.
Jerzy, blednąc ze wzruszenia.
- Co za nieostrożność, Jerzy!
- Chciałby się pan może z nią zobaczyć?
- Mówiono mi to właśnie.
- Oh! Pani Bruchon! Moja pani Bruchon!
- Kto taki?
Gdyby to tylko było możliwe!
- Człowiek, któremu zauiać mogę w zu
Stara potrząsnęła komicznie głową i zasta
pełności i który uczynił dla mnie. to, co pułko
nowiła się chwilę.
- A zresztą - rzekła wkońcu - dlccze- wnik dla ciebie, moja Gilberto.
- Pan Cypryan Leduc? Krewny twój?
góżby nie. leżeli to ma być pozwolorie jutro,
- Nie, przyjaciel. Znał moją matkę, która
to dlaczegóż nie dzisiaj jeszcze. Przypuszczam,
już nie żyje i kilka razy udawał ,się do Saintże tamten o to gniewać się nie będzie.
Nicolas, aby pomodlić się na jej grobie.
- A więc pani się zgadza?
- Ohl |aki zacny człowiek. Wierzę, że ko
- Zgadzam, bo cóż mam robić. Ja widzi pan
miałam zawsze jakąś skłonność do zakochanych. chać go musisz. Ale powiedz mi, Jerzy, czy nie
Kiedy byłam młoda, nie byłam nigdy okrutną mówiłeś przed chwilą, że matka twoja pocho
waną jest na cmentarzu w Saint-Nicolas?
dla swoich przyjaciół.
- Rzeczywiście.
- Ohl Widzieć ją! Widzieć! - zawołał Je-'
- Więc pochodzisz stamtąd?
rzy - Choćby jedną minutę 1
- Urodziłem się tam. Zdaje mi się, że ci już
- A więc nie powie pan, że mu odmówiłam
tej przyjemności. Zresztą jestem przekonana, że 0 tem wpormnałem dawniej.
- Nie, nigdy.
ta biedna mała również gorąco pragnie widze
- Ten szczegół nie był ważnym dla ciebie
nia się z panem. Rzecż więc postanowiona 1 nie mógł cię interesować.
niech pan idzie za mną.
- Kto w ie ? - szepnęła Gilberta, zamyślając
Kilka minut później Jerzy siedział w pokoju
Gilberty wpatrzony w nią z zachwytem i wdzię się - Kto wie, jerzy?
- Co ci jest, Gilberto?
cznością. W pierwszej chwili był tak oszoło
- Nic... mc... - odparła - ale jednak to
miony. że nie wiedział co się z nim dzieje.
- Droga, droga Gilberto - szeptał wzruszo dziwne.
- Wytłumacz się jaśniej.
nym głosem - odnajduję cię wreszcie. Myśla
- Mówiłam ci już, Jerzy, nieprawdaż, że
łem, żeś już na zawsze stracona dla mnie i zda
wało mi się, że umrę z tęsknoty za tobą. Gdy kiedy byłam jeszcze małem dzieckiem, chowa
byś wiedziała, jaki byłem zrozpaczony i zgnę łam się razem ze siostrą u pewnego robotnika,
biony! Ale teraz wszystko to już minęło, jesteś którego nazywano Szymonem stolarzem.
- Przypominam sobie.
przy mnie, widzę cię, mogę się cieszyć wido
- Wspomnienie to zaczyra się zacierać
kiem twoim. Co to za szczęście dla mnie, Gil
w mojej pamięci. Jestem przekonaną, że gdy
berto! Co to za szczęście!
Mówiąc to, pochwycił młodą dziew-.zynę bym dzisiaj spotkała moją siostrę, nie poznała
w ramiona i gorąco przycisnął do piersi. Gil bym jej.
- No i co dalej, Gilberto?
berta chciała się lekko wyswobodzić, ale ogar
- Achl Tak... Ale jest nazwa pewna, która
nęło ją tak słodkie i nieznane uczucie, że bez
silna wsparła głowę na ramieniu Jerzego i nie mimowoli na usta mi powraca, tej nazwy za
pomnieć dotąd nie mogłam.
opierała się już jego pieszczotom.
- Czyżby to było Saint-Nicolas?
- A więc to prawda. - mówił dalej Jerzy- Tak, właśnie.
pozwalają nam nareszcie widzieć się z sobą.
- Obok M arsylii?
Wszelkie przeszkody istniejące dotąd między
nami znikły zupełnie! Wolno nam teraz kochać
- Tak, tak, obok Marsylii.
się otwarcie i wkrótce już na zawsze należeć
- Ale w takim razie - podjął Jerzy ze zdu
do siebie będziemy.
mieniem - pochodzilibyśmy z jednej miejsco
Gilberta uśmiechnęła się radośnie.
wości i z tego samego miasteczka?
Jerzy ujął ręce Gilberty, ale ona ze wzro
- Tak, tak. mój Jerzy. - rzekła, patrząc na
niego z miłością - Pułkownik nie znał cię do kiem opatrzonym gdzieś w przesirzeń odsunęła
brze. Obawiał się, że oszukaną przez ciebie zo go lekko od siebie i mówić zaczęła cichym gło
stanę i nie chciał patrzeć na moje cierpienia. sem :
Ale powziął o tobie różne wiadomości i teraz
- Moja biedna siostra. Co się z nią stać
jest już sookojny i wierzy, że nie umieściłam źle mogło? Ohl jerzy, to także jedno ze zmartwień
swojej miłości. Achl Jerzy! On jest naprawdę mojego życia. Cóżbym dała za to, aby ją zoba
czyć, aby wiedzieć, że jest szczęśliwa.
dobry dla mnie i musisz go także kochać 1
- Zmiana ta nagła jest jednak dosyć dzi
- Dlaczego ona opuściła ciebie, Gilberto?
wna. - zauważył Jerzy.
- Nie wiem. Przypominam sobie tylko, że
jednej nocy ten Szymon, o którym ci mówiłam,
- Dlaczego?
- Ostatni raz, jak widziałem pułkownika, chciał ją pocałować - a ona zaczęła uciekać
okazał się bardzo surowym dla mnie i niespra po pokoju, bo gonił ją i groził okropnie! Oh!
wiedliwym, pamiętasz Gilberto?
Doskonale widzę teraz tę scenę! Byłam małem
- Nie trzeba juz o tem myśleć. Powyśl le dzieckiem wówczas i nie rozumiałam. Wiem to
piej, mój kochany, że teraz winna mu jestem tylko, że nazajutrz rano moja biedna siostra
wdzięczność głęboką. On to zajął sie dzieciń opuściła ten dom na zawsze.
- I nie widziałaś jej więcej?
stwem mojem i wyrwał z otoczenia, gdzie by
- Nigdy!
łabym z pewnością śmierć znalazła. Co byłoby
Jerzy serdecznym ruchem przytulił do siebie
sie ze mną stało, gdybym go była nie spotkała
na swojej drodze? Wierze, że Bóg zesłał mi go młodą dziewczynę.

Piotr Zaccone
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- Nie martw się tak, moje kochanie - wy
mówił wzruszonym głosem. - Odtąd dwoje nas
będzie myśleć o niej. Będziemy razem szukać,
przetrząśniemy Paryż cały i z pomocą pana Cy
pryana Leduc, mam nadzieję, że przecież zdo
łamy ją odnaleźć. Nie martw się więc Gilberto
bo wszystko jeszcze na dobre zmienić się może.
- Ot! Gdyby tak było naprawdę - zawołała
młoda dziewczyna. - Bo widzisz Jerzy, teraz
więcej niż kiedykolwiek chciałabym się z nią
spotkać! Chciałabym wypowiedzieć jej całą ra
dość moją i szczęście, jakie mnie czeka w przy
szłości. A może ona również mnie poszukujea może pewną jest, że umarłam z nędzy tam.
w domu tego niedobrego Szymona? Ale wiesz,
coś mi mówi, że nie powinnam tracić nadziei,
że wkrótce skończy się nasza rozłąka i spo
tkamy się prędzej może, niż się tego spooziewam.
W tej chwili zegar, znajdujący się w pokoiku
Gilberty, wydzwonił godzinę jedenastą
- Oh! Już tak późnoJ - zawołała, powraca
jąc nareszcie do rzeczywistości. - Musimy się
rozłączyć, Jerzy! Już jedenasta godzina.
- lak prędko czas ten przeminął - odparł
mtody człowiek z żalem.
- N+e możemy dłużej nadużywać dobroci
pułkownika i przez nieostrożność narazić się
znowu na jego gniew. A zresztą wiesz, muszę
ci się przyznać, że pomimo najsilniejszych ro
zumowań, lękam się o ciebie.
- Ależ czego się lękać, dziecko!
- Nie wiem - wszystkiego - tej nocy cie
mnej w oddalonej dzielnicy...
- Odchodzę więc. Wkrótce już rozłączać się
nie będziemy.
- Tak, tak, idź już mój Jerzy. Zobaczymy
się jutro. Pisałam do ciebie i odebrałeś mój list,
prawda? Więc jutro o dziewiątej.
- Tak, o dziewiątej.
- Do jutra, Jerzy...
- Do jutra, Gilberto.
Młoda dziewczyna towarzyszyła mu aż do
klatki schodowej, a kiedy odgłos jego kroków
przebrzmiał na schodach i zginął na ulicy, szczę
śliwa i uspokojona Dowróciła do swojego po
koju.
Jednakże po wyjściu Jerzego zaszło coś ta
kiego, coby napewne obudziło niepokój i obawę
Gilberty, gdyby mogła była o tem wiedzieć
jerzy wyszedł już z domu i kierował się
ścieżką, prowadzącą na ulicę, kiedy nagle za
trzymał się na miejscu.
Idąc wzdłuż murów, zdawało mu się, że sły
szy głos, wymawiający zduszonym szeptem na
stępujące słowa:
- T akł To on!
Jerzy odwrócił się zaintrygowany. Aleja to
nęła w zupełnym zmroku, ale od domu jakiegoś
przez napół uchylone drzwi padał promień
światła.
Jerzy spojrzał bystro wokoło i ujrzał dwoje
oczu błyszczących w zmroku, Jerzy był odwa
żnym ' śmiałym. Jednakże dziwny jakiś lęk opa
nował go; postąpił parę kroków naprzód, ale
w tej samej chwili drzwi się szybko zamknęły
i ciemność zupełna zaległa ulicę.
Zawahał się chwilę, nie wiedząc, co robić.
Cóż go wkońcu obchodzić mogło to, co się tu
działo? Może to była stara Bruchon, która wie
dziona ciekawością, w towarzystwie sąsiadki
podpatrywała, co się dzieje w dzielnicy. Nie
warto było zatrzymywać się dla tak błahego
powodu, więc Jerzy poszedł swoją drogą, nie
oglądając się już poza siebie.
Nie mylił się w przypuszczeniach. Była to
rzeczywiście stara Bruchon, ale nie była sama,
towarzyszyła jej 01 ivia i jej to głos przyciszony
i gorący dobiegł Jerzego przed chwilą.
Aby wyjaśnić uczucie, które popchnęło 01ivię
do udan.J się do 3elleville, potrzebnem jest wró
cić się do pewnego wydarzenia, które wywarło
wielkie wrażenie na umysł młodej kobiety.
Kodczas zabawy, wydanej przez pułkownika
Robert w willi jego na polach Elizejskich,
01 ivia, ukrywając się pod maską, miała krótką
rozmowę z Jerzym.
Od pewnego już czasu widok jego budził
w niej gwałtowne uczucia. Wrażenie to zamie
niło się wkrótce w miłość głęboką. Jak większa
część kobiet, do rzędu których należała, 01 ivia
w miłości tej umieściła wszystko, co w sercu
jej odnalazło się jeszcze z uczuć serdecznych,
nie pytając, dokąd ją to zaślepienie zaprowadzić
może. Do tej pory młoda kobieta nie kochała
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jeszcze, a nawef długi czas nie czuła potrzeby
silniejszego przywiązania. Hałaśliwe życie, pro
wadzone z dnia na dzień, nie pozwalało zasta
nawiać si? jej głębiej nad sobą. Zycie to w y
starczało jej na razie i nie pragnęła innego. Ale
w dniu, w którym poznała Jerzego, zaszła w niej
nagła zmiana. Nie wiedziała, jak się io stało,
ale odtąd zdawało jej się, że nic żyła jeszcze
prawdziwie i odkryła w sobie porywy i uczucia,
których nie znała przedtem.
Pragnęła być kochaną przez tego, który stał
się powodem tej zmiany gwałtownej i przystą
piła do urzeczywistnienia swoich marzeń z silnym
uporem i stanowczością, tak, jak gdyby chodziło
0 przyszłość jej całą.
Ogarnęła ją jedna tylko myśl, jedno dążenie:
jerzy! Chciała go widzieć, mówić z nim, słyszeć
od niego, że jest piękną i kocha ją.
Obojętność, którą napotykała od początku,
podrażniła ją tylko, a nie zniechęciła.
Miała godziny buntu szalonego, rozpaczy
1 żalu. którym jednak towarzyszyła skryta na
dzieja zwycięstwa. Odnalazła nawet w nieszczęściu
swojem dziką radość, tak silnie opanowaną była
nieznanemi jej dotąd uczuciami. Dotknięta miłość
własna spotęgowała tylko jej pragnienie i, nie za
stanawiając się, ślepo szła naprzód, pchana siłą,
której nie starała się nawet zwalczać.
Raz nąwpf zdawało jej się, że tryumf jest
bliski. Było to na zabawie w willi pułkownika.
Ale tej nocy tyle intryg innych rozwijało się
wokoło, jej los własny tak ściśle związany byl
z katastrofą, dotyczącą barona d'Esclairs, że nie
zdołała wyzyskać dostatecznie sytuacyiZreszfą i na nią samą wówczas czyhało
niebezpieczeństwo
Zaledwie bowiem opuściła zabawę i powró
ciła do swojego mieszkania, uczuła się tak słabą,
że była zmuszona zawezwać lekarza, który zba
dawszy ją, orzekł, że choroba jej może być na
wet śmiertelną.
Przypomniała sobie wówczas pierścionek,
wręczony jej przez pułkownika Roberfa i na
brała przekonania, że jest już na zawsze stra^
eona.
Od tej chwili nie mogła już myśleć o czem
innem. jasnem było, że pułkownik miał zamiar
otruć ją, ponieważ odkrył, że należała do ro
dziny Bonnefów, nad którą zawisł już był nie
odwołalny wyrok śmierci. A więc pułkownik
był iym tajemniczym mordercą, na kiórym cią
żyło już kilka zbrodr.i i który doiąd odkrytym
jeszcze nie został.
Przekonanie to spotęgowało gorączkę mę
czącą ją noc całą, nad ranem nawet straciła
przytomność umysłu i nie zdawała sobie sprawy
z tego, co się wokoło niej działo. Czuła tylko
niewyraźnie, że przeniesioną została do innego
mieszkania, ale o rzeczach i osobach ją otacza
jących nie miała jasnego wyobrażenia.
Kiedy nareszcie przyszła do przytomności
i normalnie myśleć zaczęła, nie wiedziała, jak
długo trwała jej choroba od chwili ODUszczenia
willi pułkownika. Gdzie była? Kto czuwał nad
nią?
Nie poznała pokoju, w którym leżała i w pierw
szej chwili po przebudzeniu, wzrok jej za
mglony padł na człowieka, siedzącego w nogach
łóżka. Oliwią była prawie pewną, że twarz tego
człowieka juź gdzieś widziała.
Co chciał od nie1 i dlaczego znajdował się
tu, w jej pokoju. Chciała się unieść na po
duszkach, lecz nieznajomy powstrzymał ją natychmiał ruchem ręki.
- Kto pan jesteś? - zapytała wkońcu
ledwie dosłyszanym głosem, starając stę obu
dzić w zmęczonej głowie wspomnienie jakieś.
- Przyjaciel! - brzmiała odpowiedź.
- Nazwisko pana?
- Buvard.
- Czego pan tu chce?
- Czego chcę? - zaśmiał się - Chcę po
prostu ocalić życie pani.
- jestem więc zagrożona niebezpieczeń
stwem? - zapytała z wysiłkiem.
- Była pani o krok od śmierci.
- A któż mnie przywrócił do życia?
- la.
- W jakim celu - co pan miał w tem zr
interes?
- Przedewszystkiem chodziło mi o panią...
a potem, działałem w imieniu sprawiedliwości.
- A więc nie pomyliłam się - szepnęła Olivia - stałam się ofiarą...
- Zbrodniczego zamachu. - dokończył Bu-
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vard - Tak, chciano otiuć panią. Przypomina
stara - tylko mrsisz być cierpliwa i pozwolić
sobie pani, jak widzę - to dobry znak.
mi przygoiować teren.
- Ale któż to?
- Będziesz z nim mówiła?
- Obiecuję ci fo.
- Wszystko nadejdzie o właściwej porze,
już pani lepiej, to widoczne, a to rzecz główna.
- I przyprowadzisz go tutaj ? - prosiła bła
Co zaś do reszty, potrzeba nam wiele przebie galnym głosem 01 ivia.
głości i ostrożności.
Stara zmrużyła powieki.
- Gdzież ja jestem?
- Dobrze! Dobrze! - rzekła - Widzę, że
- W Saint-Mande. W domu, gdzie nikt pani ci się dobrze wkradł do serca. Zrobię wszystko,
poszukiwać nie będzie. Opuści go pani wówczas aby cię zadowolnić. Czy jesteś spokojna?
dopiero, kiedy pani powróci całkiem do zdrowia.
Po tej rozmowie stara handlarka kilkakrotnie
- Czy to prędko nastąpi?
jeszcze odwiedziła młodą kobietę. Ale dotąd
- Za kilka dni.
zamiary jej nie odniosły żadnego skutku. Cier
Młoda kobieta odetchnęła głęboko, poczem
pliwość Olivii była już doprowadzona do osta
podjęła znowu:
teczność5. Całą siłą woli powstrzymywała się,
- Chciałabym jeszcze.
aby sama nie przedsięwziąć w tym kierunku
- Co takiego?
jakich kroków i nie doprowadzić swojego pra
- Zapytać się.
gnienia do rzeczywistości.
- Proszę mówić.
Nadszedł wkońcu dzień, w którym wszelkie
- Pozostanę tutaj sama, a ponieważ, jak rozumowania opuśc.ły ją zupełnie. Głęboka za
pan mówi, nie wiedzą, gdzie przebywam, nikt zdrość pożerała ją więcej może jeszcze, niż fo
nie będzie mógł mnie odwiedzić.
nieobliczalne uczucie, którego odepchnąć od
siebie nie umiała.
- Czy pragnie pani widzieć kogo?
- Barona d’Esclairs.
Wiedziała, że jerzy kocha inną kobietę, ale
- To niemożliwe. Baron miał sprawę z puł chciała oderwać go od niej, zmusić tamtą, któ
kownikiem i jeszcze nie przyszedł do zdrowia. rej nie znała, do ustąpienia jej.
- i-est ranny?
Wiedziała, że młoda dziewczyna wybrana
- Tak, ranny. To wielkie szczęście, że nie przez Jerzego, mieszkała w Belleville i ciągle
umarł z tej rany.
myśli jej pomimowoli zwrócone były w tę sfręnę.
- A więc, skoro pan nie może mi przypro Czuła, żc przyciąga ją fam jakaś siła, której
wadzić barona, to poproszę pana o ułatwienie wytłumaczyć sobie nie mogła.
innej osobie przyjścia tutaj.
Co się fam działo, pcdczas kiedy trzymano
- Komuż to?
ją, jak w więzieniu, w Saint-Mande?
- Chce widzieć pewną kobietę, którą zna
Stara Bruchon pocieszyła ją, że jerzy nie
łam niegdyś, jest ona bardzo dyskretna, sądzę, widuje tej młodej dziewczyny, ale stara Bruchon
że będzie ni mogła dać jakieś wiadomości mogła kłamać.
o niektórych osobach, na których mi zależy.
Noce szczególniej były dla niej nie do znie
sienia... Z oczami szeroko ofwartemi i zapańzo- jak się nazywa ta kobieta?
nemi w ciemność, spędzała je na rozmyślaniu
- Pani Bruchon.
gorzkiem, fargającem jej serce.
- Hm Hm! - mruknął Buvard, zamyślając
Pewnego wieczora, 01ivia, pod wrażeniem
się głęboko i patrząc z pod oka na 01 ivię.
niepokojących
ją myśli, nie mogąc sobie zna
- Dyskretna! Być może - odparł, krzywiąc
leźć
miejsca
w
pokoju, którego powietrze du
się - ale to kobieta, kfóra nie dz*ała nigdy bez
osobistego interesu, a fo rzecz niebezpieczna, siło ją - ubrała się szybko, zarzuciła gęsty we
lon na głowę i kazawszy zawołać dorożkę, wsia
jednakże zobaczymy jeszcze.
- Ja się fak nudzić fu będę - skarżyła się dła do niej, każąc się wieźć do mieszkania sta
młoda kobieta - szczególniej teraz, kiedy już rej Bruchon.
Kiedy przybyła na miejsce, noc już zapadła.
powróciłam całkiem do zdrowia.
Stara
nie spodziewała się jej wcale i r.a jej
- To prawda. - poświadczył Bu^ard, pa
widok
wydała okrzyk zdziwienia.
trząc na nią ze współczuciem.
- Ty, u mnie! O tej godzinie późnej? - za
- Zgadza się pan?
wołała, starając się pokryć zmieszanie.
- Przyślę do pani jutro starą Bruchon.
- Dlaczego cie fo tak bardzo dziwi, mamo
- Oh! Dziękuję panu.
Bruchon - odrzekła żywo 01ivia.
Nazajutrz więc 0'ivia mogła przyjąć u siebie
- Czego fu chcesz?
starą handlarkę i, wypytawszy ją dokładnie o fo,
- Chciałam z tobą pomówić.
co mówiono w mieście o zabawie pułkownika
- O czem?
Robert, i jej nagłem zniknięciu, przystąpiła ao
- O tej młodej dziewczynie, którą kocha
jedynej kwestyi, która interesowała ją bliżej jerzy - rzuciła gorączkowo 01 ivia.
do Jerzego.
- Mówiłam ci już..
Zdziwiła się niemało, usłyszawszy od starej
- Mówiłaś mi to wszystko, co chciałaś Bruchon, że młody człowiek stał się naraz bo
przerwała z rozdrażnieniem - a ja wierzyłam,
gatym, że posiada wsDaniały powóz i konie,
lub nie, fo moja rzecz, teraz chcę ją widzieć,
którymi przejeżdżał nieraz po lasku Bulońskim.
rozumiesz mnie. mamo Bruchon?
01 ivia nie umiała sobie tej zmiany wytłuma
- O tej godzinie?
czyć.
- Chcę ją widzieć, powtarzam. Wymyślisz
- Oh! Jakże go pragnę zobaczyć. - w y jakiś powód, ziób zresztą, co chcesz, ja ją w i
rzekła wzruszonym głosem.
dzieć muszę i musisz mnie zaraz zaprowadzić
- To, skarbie mój - odparła stara - jesf do niej.
zupełnie niemożliwe.
- jesteś szalona, fo niemożliwe - odparła
- Dlaczego?
zimno stara.
- Bo, zdaje mi się, że chłopiec jesf dobrze
- Dlaczego?
sńzeżony zdaleka.
- Ona nie jest uprzedzona o twojej wizycie.
- Przez kogo?
Poskarżyć się może pułkownikowi. Zastanów się
- Tego wiedzieć nie mogę. Ale wiesz juź tylko, 01 ivio„ fo, czego żądasz odemnie jesf istco ci mówiłam o nim dawniej. On zajęty iest nem szaleństwem i ja na fo zgodzić się nie
inną osobą, a twoje szanse...
mog*
- Co mi fam! To drobiazg!-zawołała żywo
01 ivia stanęła nagle przed starą i zmierzyła
młoda kobieta.
ją osfrem, głębokiem spojrzeniem. Twarz jej była
- Mylisz się moja kochana. W jego wieku
blada, a oczy rzucały niepokojące błyskawice.
może lo mieć wielkie znaczenie
- Ach! Ty kłamiesz! - zawołała, poruszona
- Ależ, kogo on kocha? - zapytała 01ivia, nagłem podejrzeniem. - Coś się fu dzieje, co
ze złością zagryzając wargi.
chcesz koniecznie ukryć przedemną i ja zga
- Bardzo milutką osóbkę, którą znam i nad duję, co fo jesf!
- Gadasz głupstwa!
którą kazano mi czuwać.
- A więc ona jesf u ciebie?
- jerzy jesf tutaj!
- Tak, na ulicy Pixecourf.
- Co za myśl.
- A on ją widuje?
- jesf tutaj
mówię ci, jesf tutaj - przy
- Nigdy.
bliżając się tak do starej, że twarz jej dotknęła
- jakże ją kochać może, kiedy nie widzi jej jej twarzy. - Mów. przyznaj się, słyszysz, no,
przyznaj że się wreszcie!
w cale? Tego zrozumieć nie mogę.
Pochwyciła nerwowym ruchem ręce starej
- Czy ty kochasz go mniej, odkąd go rza
dziej widujesz, moja kochana?
i wstrząsała je mocno. Na twarzy jej malowała
- A więc odmawiasz mi, mamo Bruchon ? — się energia i wściekłość, pierś jej podnosiła się
zapytała z rozdrażnieniem 01 ivia.
przyspieszonym oddechem.
- Tego jeszcze nie powiedziałam - odrzekła
(Ciąg dalszy nastąpi.)
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Z tygodnia.
Legiony na front!
Komenda Legionów wyda.a następujący rozkaz
z dnia 19. b. m.:
„J. E. Tarnowski, podczas niedawnego pobytu
w Przemyślu, zakomun'kował nam treść listu ks.
Zdzisława Lubomirskiego, wzywaiącego wojsko do
poniesienia jeszcze jedno; ofiary dla dobra Ojczyzny
i zachowania możności tworzenia Wojska Polskiego
z chwilą powstania rządu narodowego. W uznaniu
ofiiry wojska książę nrezydent i dzisiejszy regent
przyrzekał, żo wespół z czcigodnymi kolegami dołoży
starań i sił, któ^e tylko w ludzkiej są mocy, by
przyspieszyć powrót Polskiego Korpusu Posiłko
wego do Królestwa w roli kadr wojska polskiego.
W podzięce za te słowa otuchy i przyrzeczenia wy
stosowałem do ks. Lubomirskiego następu ący list
„Jaśnie Oświecony Książę 1 Dostojny Panie Be
gencie I
Hr. Tarnowski przywiózł nam dzisiaj pismo
J. O. Księcia do ofnerów i żołnierzy, wzywające do
ofiarnego -wytrwania czekającej nas niebawem nov7ej
kamoanii bojowej, która mimo, że jest najcięższą,
będzie spełniona z polskim honorem i odpowie
dzielnością. Apel J. O. Księcia i męskie ujęcie ko
nieczności umacniania zrębów państwowości polskiej
przez oparcie budowy przyszłej armii na legionowych
podwalinach zespoliło nas z Jjg o O sobą jeszcze bar
dziej i upewniło, że wojskowe potrzeby Polski
znajdą w o«obie J. O. Księcia dostojnego i pewnego
rzecznika. M >cue s owa J. O. Księcia i serdeczne za
pewnienie o Jego i Dostojnych Kolegów w R dzie
dla nas życzliwości dodały nam otuchy i upewniły,
że nio jesteśmy prz°cież w Oiczjźuo bezdomni,
a wiara, że służymy dobru G|C/yzny i Jej iaśmejszej
przyszłości, umocni nasze kroki w pochodzie przez
daleką ziemię do wyzwól m«i świątyni narodowej
niepodległości. Ricz J»śnie Oiwiecony a Dostojny
Rjgemsie przyjąć w imieniu wojska wyrazy szcze
rej podzięki i powiunego posłuszeństwa.
Zieliński, pułkownik m. p.“
W kilka dai po tym rozkazie, w dniu 23. paź
dziernika dowództwo Legionów wycało do od;zytania przed frontem pułków i oddziałów legionowych
rozkaz dzienny o wyruszeniu na Iront. Rozkaz ten
bizmi, jak następuje:
„Żołnierze Legioniści!
W chwili, gdy dzwony katedralne z wieżycy
prastarej Królów Polsk:ch świątyni radośnio Polsce
całej obwieszczą, ze na opuszczony od wieków
świetny tron wkracza znowu odrodzony M ijtstat
Polskiej Państwowości, dojeżdżać będziecie do miejsca
nowego poiowego postoju — osiągriecie na szlaku
bojowym Legionów dziesiąty z kolei teren zmagań
wojennych.
Z i zgodą Najjaśniejszej Rady Regencyjnej macie
Ojczyźaie i Jej dooru świadczyć służby wojenra na
kresach dawnych dzierżaw Rzeczypospolitej, raz już
tak godnie bronionych ofiiarą i krwią I I Brygady
i wypróbowaną mocą znaczyć trwałe granice Państwa
Polskiego.
Przypada Wam zaszczyt i obowiązek awangardy
królewskiej armii polskiej. Na zaszczyt ten wielokroć
zasłużyliście sobie! Waszej to bowiem zasłudze bo
jowej Ojczyzna przedewszystkiem zawdzięcza roz
głos Jej imienia w czasie tej wojny światowej
i miejsce poczesne wśród walczących. Nas?a mezłomność przekouań i nieskrnszona wiara w wielkość
i słuszność celu wyprowadzka z be leśnego odmętu
nieskalany sztandar wojska pclskiego i orężny dorobak od zagłady i zanomnienia uchroniła
Bieg wypadków w ciągu czterech lat wojny
nieustannie wskazywał, że droga, którą kroczycie,
ku Foisce prowedzi, a radosny fakt intronizacyi
Najjaśniejszej Rady Regencyjnej koronuje prawdę
Waszych wysiłków i stwierdza, że słuszność i przy
szłość Polski w Waszym obozie rycerskie znalazły
schronisko
Rdzewiejący w przymusowym bezczynie miecz
praojców by I w Waszych, strudzonych woiaczką rę
kach kruszącym pęta niewól taranem. Wierzę, że
i teraz z nieumniejszcną silą i rozmach 3m godnie
dokończy sprawiedliwego i zbożnego dzieła na chwałę
odradzającej się C.czyzny,
Naprzód! Po sławę i wielkość dla Wolnej i Nie
podległej Polski.
Zieliński, pułkownik.“

Zjazd pilskiej takim iuRosili.
„Polnische Pressagentur“ przynosi następujący
telegrim ze Sztokholmu:
„Pod honorowea. prezydyum Aleksandra Ledni
ckiego, dnia 19. zeszłego miesiąca, rozpoczęły się tntaj obrady ziazdu polskich organizacyi demokratycznycn w Rosyi. Obecnych było 308 delegatów,
reprezentujących 49 komitetów i klubów demokra
tycznych.
Po otwarciu zjazdu przez generała BabiaÓ3kiego,
odczytano liczne pisma powitalne, poczem wśród
wielkiego entuzyazmu jednogłośnie przyjęto rezoiucyę. która wyraża R idzie regencyjnej w W a m ar Je
hołd i posłuszeństwo. R zolucya stanowczo podk reśla,
że Polacy w Rosyi nie śtnią prowadzić żadnej wła
snej polityki, lecz mu^zą się poddać poleceniom
0,czyEoy.
Po przyjęciu rezolncyi zjazd złożył hołd Badzie
regencyjnej".
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przy om aw ianin § 1 proponowanej ustawy m ów cy
z obozu przeciwnego nie tylko krytykowali złożone
przez delegatów z Warszawy wnioski, jak również
wniosek pastorów krajowych o odroczenie tego ze
brania i przewodniczący ich nie powstrzymywał, ani
nie zwrócił uwa . pastorowi w mundurze Bogda
nowi, gdy ten rzucił obelgę pastorom krajowym za
ich stanowisko przeciwko pastorom zagranicznym,
wówczas pełniący obowiązki generalnego superintendenta, pastor Oundelach, zaprotestował przeciwko
takiemu postępowaniu przewodniczącego i wraz
z pastorami krajowymi i częścią delegatów w liczbie
przeszło 3tu opuścił zebranie. Na d-ugi dzień, to
jest 19. b. m. pozostali w liczbie około stn dwudziestn, w tej liczbie wszyscy pastorowie zagra
niczni i siedmiu pastorów krajowych, rozpatrywali
U 3taw ę; do jakich rezultatów doszli, to nozostaio
tajemnicą dla tych, którzy zebranie opuścili i podpi
sawszy protest, oddany prezydyum Synodu, więcej
na zebranie nie wrócili.
Sprawa zostanie przedstawiona Rad de reger
cyjnej.

Glosy publ?r;:ne.
Wystawa cmentarny Inspetr .yi Grobów wojennych w Prze
m yśla. C. ik . luspckcva Grobów wojennych
Przemyślu
W dniu 18. zeszłego miesiąca odbył się w Ło otw iera w dniu 28. października b r. wysiawę, któraby
pozwoliła ogółow i poznać to wszystko, czego dotychczas
dzi Synod ewangelicki, zwoiany przez generał-gu
jej ramienia dokonano w zakresie opieki nad grobami
bernatora Beselera. O zebraniu tem, które skoczyło zwojennymi,
Sprawa to nie o^ojęina dla nikogo, Źwiązani
się secesyą polskiej większości i wywołało ogromne z nią jesteśmy przeć wszyslkiem potrzebami uczucia,
rozgoryczenie wśród ewangelików polaków, jeden nakazem pietyzmu wobec poległych. Niemniej skomma
sowanie obszarów z porozrzucanymi bezładnie mogiłami,
z uczestników Synodu podaje na szpaltach „Dzień
zmienionych w len sposób na znacznej przestrzeni w nie
nika Narodowego" następujące szczegóły:
użytki staje si? ważną kwestyą gospodarczą wymaaającą
Na zebrariu tem delegaci zborów warszawskiego, załatwienia. Lekceważony lu wreszcie być nie powinier
częstochowskiego, sosnowieckiego, lubelskiego, piotr ' i wzgląd estetyczny: przyszły wygląd okolic, jbsianych
kowskiego, radomskiego i innych zgłosili wniosek szczodrze krwawem posiewem wojny — grobami. Groby te
z m ejsc, w kióre je rzucił krwawy przypadek —
treści następującej: „Aż oby zgromadzeni uznali usunieie
żołnierska lola nieubłagana, z roztogich pól i łąk, z la
zebranie zwołane obecnie w Łodzi na 18 i 19. paździer sów i sadów, z przydrożn.ch rowów połączone w więk
nika i nazwrne Synodem krajowym za nie mające sze kompleksy, na miejscach obranych łącznie przez
cech Synodu generalnego i nie mające żadnych pod architektów i artystów malarzy powinny wszys'kiem,
staw prawnych do wydawania opinii o zmianie do a więc planem swoim, smakiem i stylem harmonizować
z tradycyami kraiu oraz z krajobrazem, a nie wvwoiytychczas obot 'ązującej ustawy kościoła z 1849 roku wać przykrych dyssonansów.
Przemyska lnspekcya Grobów wojennych stanęła wc
przsz wprowadzenie nowej; niemniej, ażeby zgro
madzenie przedstawiło projekt konsystorza Radzie bec zadania niezwykle (rudnego: m ała dosonać exhuriacyi olbrzymiej liczby zwłok (liczba ustalona według
regencyjnej dla nadania mu dalszego prawnego kajastru
przenosi dziesięciokrotnie rozmiar prac inspekcyi
birgu". Mac. Ręczlerski zgłosił nadto w in eniu k. akowskiej) i to lokonać w obszarze, klóregi część
zboru warszawskiego wniosek o uznanie języka pol górzysta w -.arrack-.ch powiatach wobec uciążliwości
skiego za urzędowy język Synodu, powołu:ąc się lerenu i warunków Klimatycznych utrudniała uziatainość.
do tego należy przymusowe uszczuplenie persnna art. 140 ustawy kościelnej i rozporządzenia Dodać
nslu wobec potrzeb freniu a nadto zanik przemysłu,
warszawskiego generał-gubernatora.
któryby współ uczestniczył ołiarnie, pomocnie i przyspie
Z polecenia hr. P 'Sadowskiego, który z ramienia szająco w zaczętej pracy, a pozna się najważniejsze
władz niemieckich prezydował żebranin, członek kon- tylko z utrudnień działalność: Inspekcyi.
Zapowiedziana wystawa jest owocem pracy fachowosystorza P^landc usiłował obnlić wywody delegata technicznej.
wanzawskiego i przeprowadzał koncepcyę prawnoPostarano się też o utrwaleni* Iziałalnośoi budowlanej
państwową treści następującej: „Podług zasadniczych odpowiednimi dokumentami i założenie archiwum, d o
praw rosyjskich, które zgodnie z art. 43 konwencyi zwalającego rozpoczęlą robotę prowadzić nadal i po ustą
kierujących obecnie organów, o stworzenie na
hagskiej okupanci winni szanować, prawa wydawane pieniu
przyszłość podstawy do konserwacyi wojennych cmer
są na dwojakiej drodze: 1) albo wskutek rozkazu iarzy, wreszcie o rysunkowo-malarskie przedsiawienie
cara rosyjskiego; 2) albo na zwykłej drodze pra typowych zarysów cmentarzy dla zobrazowania pracy
wodawczej; w obydwu wypadkach zasadnicza idea pod względem metodyczny-...
Oiwarcie wystawy, której zbiory pomieszczone będą
państwowa jest ta. że car jost jedynem i wyłączuem w saft
ratuszowej w P-zemyślu. odbędzie się uro zyście
źródłem prawa. Z mocy przepisów międzynarodo w dniu Z8. października b. r. Zwiedzać ją będzie można
wych, wszelkie prawa samowładnego cara przeszły do 11 listopada włącznie
Spodziewać rię można, że urządzenie iejże wystawy
na generał gubernatora warszawskiego, jako głównego
zarówno ze względu na dochód, jak niemniej rozbudzone
wodza armii w okupowanym kr u.
zainteresowanie ogółu, przyniesie wielkie korzyści opiece
Mecenas Ręczlerski zbił te wywody ze stano grobów wojennyęh.
Opieka a»d grobami poległych żołn ierzy i legionistów .
wiska prawniczego, wrkazając, że od rokn 1832 do
W dniach 3l. października i 1., 2. list .pada odbędzie
1907 obowiązywał w Królestwie tak zwany statut
się w całym kiam akcya składkowa na cele opieki nad
organiczny, zapewniający krajowi autonomię prawo grobami poległych żołnierzy c. i k. armii i legion ów
dawczą, rządową i administracyjną Ustawu ewagie- polskich.
Ody najznaczniejsza część tych c net.iarzy i grobów
licka kościelna z 1849 reku była tworem krajowych
władz polskich; dlatego też nie może być uchylona znajduje się dotąd w zachodniej części kraju, jesi nie
w pierwszym rzędzie obowiązkiem iutejszegc
bez współudziału Rady regencyjnej. Wkońcu dodał, wątpliwie
spoleczeńslwa dbać starannie o utrzymanie f\ch ęcneriże nie pora powoływać się na cara i autokracyę, iarzy i grobów, by tym sposobem w najualsze czasy
gay car jest zdetronizowany, a o autokracyi sama utrwalić pietyzm i wdzięczność niewygasłą dla tych, któ
rzy w obronie kraju życie położyli.
Rosya na swoje szczęście zapomniała.
Gdy zaś po laz pierwszy w czasie wojny nadarza sie
Po przemówieniach mecenasa Ręczlerskic go i pa szerokim kołom społeczeństwa naszego sposobn ość przy
stora M cnael sa, który stwierdził, iż każdy powi czynienia się ołia pieniężną na cele opieki nad grobami
nien budować dom dla siebie, a więc obcokrajowi poleglyc i obrońców naszych, nie może ulegać wąlplipastovowie ni10 mogą derydownć ustawy dla tutej wości, że wszyscy zech ą skorzystać z niej i choćby
latkiem przyczynić się do uzbierania jak naj
szego kraju, prezydujący hr. Fcs.'dowpki, bez dysku- skromnym
większego funduszu, przeznaczonego wyłącznie na cele
syi i bez poddania wn-osków pod decyzyę i głoso lej op eki.
W tej myśli Komiiei kraKowski zwraca się do naj
wanie zebranych, przeszedł nad tymi wnioskami do
porządku dziennego, oświadczając, że wnioski przed szerszych kół ludności o poparcie tej zbiórki, które
nie będz e niczem, jak tylko drobną spłatą długu
stawi generał gubernatorowi Beselerowi, poczem nie zresztą
wdzięczności tym, którzy w naszej obronie życie p o
dopuszczał do głosu lub przerywał mówcom, którzy święcili.
Komiiei nie wąipi ież, że przy wydatnem poparciu
jak n. p. pastor Angersztein, chcieli powrócić do
omówienia wniosku d legatów z Warszawy: nato społeczeństwa będzie mógł l'czyć na zupełne powodzenie
składkowej, która głównie polegać będzie na sprze
miast polecił przejść do rozpatrywania poszczególnych atryi
daży nalepek na grpby, kompozycyi p. Uzieply odznak
paragrafów projektowanej ustawy.
dostarczonyoh przez Centralny Komitet i widokówek,
Dopatrując się w takiem postępowaniu przewo przedstawiając y ch cmentarze wojenne. Sprzedażą się zajmą
uproszone p anie, w dniach powyżej podanych.
dniczącego pogwałcenia p_'aw jakiegokolwiek zebra
Dnia 1. listopada o goaziiie 12 w południe wygło
nie, mającego o czcmś dectdować, delegaci z War szony będzie w kinie Opieka odczyt illustrowany obra
szawy, Lublina, Ridomia, Piotrkowa, Częstochowy, zami świetlnymi kilkudziesięciu cmentarzy wojennych.
Sosnowca i innych, częścowo opuścili salę. Ody zaś Bliższe szczegóły podadzą ogłoszenia.
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Kończąc poprzednią krouikę wzmianki o ś. p.
Dyogenesie, ani nawet przypuszczałem, iż niniejszą
od niego zacząć mi wypadnie.
Otrzymałem bowiem w kilka dni po ukazaniu się
numeru Nowości dlustromcngch list, który w jakiś
zagadkowy sposóo dostał się na me biurko. Nikt
z personalu redakcyjnego eni administracyjuegc nie
mógł mnie objaśnić, skąd on się tam wziął, kto go
przyniós1 i kiedy. Był bez marki i urzędowych pie
częci, widocznie więc musiał go doręczyć jakiś pry
watny posłaniec.
Treść była następująca
„Kochany Kronikarzu 1
W zakończeniu swej kroniki w ostatnim numerze
piszesz, iż, chcąc dziś znaleźć jednostkę, która nie
miałaby zamiaru zrobić interesu na wojuie, trzeba by
łoby pójść w ślady Dyogenesa i w jasny dzień szu
kać jej z latarnią po mieście, więc chyba nie zasta
nowiłoś się nad tem, że i ten sposób nie mógłby mieć
pożądanego skutku. Wiadomo Ci zapewne, że latarnia
o tyle może mieć zastosowanie w poszukiwaniach za
kimś łub za czemś, o ile zaopatrzona jest w lampę
z naftą, lub choćby olejem, albo świecę. W y znacie
dziś i inne sposoby świecenia, n. p. elektrycznością,
o czem za mych czasów, a były to czasy dawne, ale
dobre, nikt nawet nie 3łyszał.
Gdyby więc chciał kto dziś pójść rzeczywiście
w moje ślady, musiałby mieć latarnię, choćby pry
mitywnie urządzoną, z jakimś wewnątrz kopcącym kagsnkiem, lub ostatecznie, niech już będzie, ze świecą.
Proszę mi jednak powiedzieć skąd wziąść świecę
skoro, według rozporządzenia władz, na miesiąc i głowę
przeznaczono jeden jedyny ogarek, ważący aż jedną
szesnastą część kilograma ? Oleju do świecenia używać
nie wolno, gdyż przeznaczony jest do omasty potraw,
nafty zaś brak zupełny. Choćbyś zresztą w celu swych
poszukiwań chciał poświęcić i tę jedyną, przyznaną
Ci z urzędu świeczkę, czem ją zapalisz, skoro społe
czeństwo Wasze weszło obecnie znów w okres „bezzapałkowtości“ . O ile znam stosunki, jakie u Was
obecnio panują, zaczynam przypuszczać, iż niedługo
pojawi się pewnie nowa taryfa maksymalna, według
której zapałki pójdą w góię; wiedząc o tem, chowają
je spekulanci na lepsze cza^y!
Patrząc na to, co się obecnie u Was dzieje, dzię
kuję Zeusowi, iż zabrał mnie z tego świata, choć bo
wiem zawsze na malem przestawałem, mieszkając
w beczce, którą sam wypróżniłem, a za całą przyodziewę służył mi płaszcz, i to do tego dziurawy,
dziś, między Wami, byłoby mi przecież bardzo nieswojo.
Po pierwsze, nie byłbym w stanie zdobyć się na taki
wydatek, by sobie módz próżną beczkę choćby tylko
wynająć, po drugie zaś, chcąc mój stary, bardzo już
ażurowy płaszcz odmienić na nieco nowszy, musiałbym
się starać najpierw o pozwolenie i o kartę ubrauiową.
a nie jest bynajmniej wykluezonem, iż, choć dotąd
neutralności wobec Was szczerze dochowuję, może
nie dostałbym jej nawet!
Tak! Tak!... O tem wszystkiem nawet i filozofom
się nie śniło i dlatego bardzo jestem zadowolony, iż
wykreślono mnie już z listy żywych i byłbym bardzo
Ci obowiązany, gdybyś zechciał nie mącić nadal mego
spokoju, który cenię nadewszystko
Z j życia znany byłem z tego, iż mówiłem każdemu
w oczy prrwdę, nic sobie z tego uie rob'ąc, kto przedemną stoi, a i dziś nie zmieniłem się ani na jotę i dla
tego zabieram głos, by sprostować Twe twierdzenia,
o co, myślę, chyba się na mnie nie pogniewasz.
Przyj ra, kochany Kronikarzu, serdeczny iapościsk
od szczerze Ci oddanego
Dyogenesa, filozofa"
I cóż było robić ?... Musiałem i ja przyznać mu
racyę, bo sądzę, że bvuajmuiej nie przesadził, utrzy
mując, iż, choć filozof i to do tego o tak skromnych
wymaganiach, dziś nie dałby sobie rady na świecie.
Beczki płaci się obecnie na wagę złota, jak się sam
0 tem przekonałem, z jak-emi zaś trudnościami po
łączone jest sprawi euie sobie nowego przyodziewku,
mającego okryć cielesną goliznę, wie kaidy, kto z uwegą
czytał jedną z poprztduich kronik, w której tę sprawę
omawiałfm
Porównując dawne czasy z nowymi i ja zaczynam
żałować, że nie żyłem przed wiekami, choćhy tylko
w tym okrecn, z którrgo pochodzi cmentarzysko,
odkopane obecnie w Skotnikach. Prócz urn z popio
łami i łzawnic, w każdym grobie znaleziono miski
1 miseczki, na których zmarłjm podawano jadło, by
nie cierpieli głodu na drodze wieczności... Jakie to
musiały bjć dobre czasy, skoro karmiono umarłych
i jak wobec nich wyglądają dzisiejsze, kiedy to żywy
uio mr co w usta włożyć i czem głód'1 zaspokoić*

HCWOŁ J1 ŁLOSTKOWANl
Badacz grobów z naszej epoki będzie kiedyc musiał
orzec, iż w czasie srożenia się wojny światowej, którą
obecnie przeżywamy, ludzie żywili się tylko wodą
i powietrzem, lub nawet ich surogatami.
W jfcdnem tylko dawna czasy .są podobne do ocec
uych, mianowicie pod względem chleba. Doniesiouo
ni( dawno, że gdzieś tam koło Upsali wykopano ska
mieniały chleb, mający pocnodzić z przed lat mniejwięcej tysiąca. Gazety rozpisały się o tem, choć nie
wiem dlaczego, boć i dzisiejszy chleb, zwłaszcza z nie
których piekarni, dopóki świeży, robi wrażeuie Klajstru,
a na drugi lub trzeci dzień, nie czekając bynajmniej
na lat tysiąc, kamienieje. Gdyby dziś żył autor przy
słowia : „Kto na ciebie kamieniem, ty na niego Chle
bem", byłby w kłopocie, widząc, że skutki uderzenia
jednym i drugim są zupełnie jednakie.
O owym skamieniałym cblebie z pod Upsali, wy
kazującym jeszcze dziś ślady ziarn zboża, a nie trocin
doniesiono właśnie w iym czasie, gdy Kraków, z po
wodu spóźnienia się transportu mąki, skazauy był na
„bezchlebie". Nie mogąc skamieniałego chleba jeść,
bodaj czytaniem o nim mógł Każdy chwilowo głód
zaspokoić. Tego rodzaju „pożywna" lektura jest, zwła
szcza w obecnych czasach, polecenia godną i nawet
z urzęau wskazaną. Czyta;ąc o różnych smakołykach,
jeśli się jest obdarzonym bujną wyobraźnią, można się
czuć bodaj chwilowo nasyconym.
Nie należy jednak, broń Boże, obierać sobie zo
przedmiot lektury dajmy na to książek kucharskich,
zalicztnych dziś do tego san ego działu, co i „Bajki
z tysiąca i jadnej nocy". By treść ich nie drażniła
niepotrzebnie szerosicL a głodnych kół czytelników,
należałoby je obłożyć konfiskatą, to bowiem, co ra
dziła ś. p. ćwierciakiewiczowa, da się zrealizować do
piero po wojuie, a dziś nie kosztowałoby pięć złotych,
ale kilka setek.
Dziś natomiast mogłyby oddać ludziom rzetelną
przysługę p-zepisy,^pouczające w sposób przystępny,
jak możnaby, mając kartę mączną, cukrową i tłusz
czową. oraz bony na zakupno jaj v. miejskim składzie,
sporządzić z tego pożywną łeguminę i jak ją upiec,
czy usmażyć rozporządzając na razie tylko kartą na po
bór spirytusu denaturowanego.
'
Autor, czy autorka tego rodzajn przepisów zyska
liby sobie wdzięczność ogółu i prawa do postawienia
pomnika jeszcze zc życia! Odznaczenie to zaś w Kra
kowie nielada, jaśl! się zważy, że Kościuszko na sam
kamień węgielny musiał czekać sto lat, a sceptycy
powiadają, że też i na tem się skończy. Kr mi< ń zo
stanie na rynku, skoro mu tam dobrze, statua w Ko
szarach straży ogniowej, a cokół... w projekcie (bo
tak najtaniej!...).'
Pisząc o sprawach dotyczących aprowizacyi, mirnc
woli uczułem głód. Mam zaś to przyzwyczajenie, że
iiek’ oć jestem głodny, gwizdam, i to bardzo artysty
cznie nawet, choć mnie tego nikt nie uczył Ponie
waż zaś artystyczne gwizdanie może być bardzo łatwo
podciąguięteni pod rubrykę sztuki, choć referentem
tego działu nie jestem i na sztukach pięknych mało
się znam, pozwolę sobie zabrać głos w tej sprrwie
i odeprzeć z oburzeniem twierdzenie swego kolegi pc
p;órze, który utrzymuje, że w Krakowie, dzięki obo;
jętności przerażającej większości mieszkańców, sztuka,
we wszelkich jej odmianach, traktowaną jest po ma
coszemu
Tak bynajmniej nie jest, czego dowodem, iż rzeczy,
na to zasługujące, znajdują uznaniu n ogółu. Świadczy
o tem tak drobny i małoznaczący na pozór fakt, jak
popisy ślepego dziada z harmonią obok kościoła Do
mkikanów, Na żądanie śpiewa albo sam, albo w duecie,
śpiewa wesoło lub smutno, repertuar jego rozciąga
się i na wydarzenia wojenne. Głos jego należycie
ust iwiony, jakby powiedział zapewne fachowiec, gdy
ja natomiast użvłbym w tym wypadku wyrażenia
„usadowiony", gdyż śpiewa, siedząc, w dolnych zwłasz
cza rejestrach wykazuje całe bogactwo tonów, nic
zawsze przecież zgadzających się z dźwiękami ręcznej
harmonii. Winę przypisać należy naturalnie nie śpio
wakowi, ale niesfornemu instrumentowi, naruszonemu
już lekko zębem czasu. Produkcyo te mają zawsze
licznych i cierpliwych słuchaczy, co zadaje oczywisty
kłam twierdzenia, żc Kraków i jego mieszkańcy na
sztuce się nie znają, albo, że ją nawet lekceważą.
Albo ów wspaniały film w „Uciesze", ściągający
tam tłumy żądnych, wrażeń artystycznych mieszkańców
Krakowa obojga pici (z przewaga na stronę żeńską!...)
Tytuł, o ile się nie mylę, „Małpa na kominie", lub
coś w tym rouzaju, z jedną z najznakomitszych arty
stek świata w roli tytułowej
Krakowianie z takim
entuzyazmem przyjęli ten film, iż przedsiębiorca może
śm'»ło o sobie powiedzieć, iż „trafił Kraków w samo
artystyczne centrum"...
Tak’ Kraków zna się na sztuce i umie ją ocenić,
ci zaś, którzy twierdzą inaczej, są w błędzie, lub też
działają pod wpływem zlej woli.
Już to trzeba przyznać naszej P. T. Publiczności,

H f.
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iż jest zapaloną zwolenniczką kina, spieszy też w jego
podwoje bardzo chętnie, najchętniej wówczas, gdy afisz
zapowiada iaki targający nerwy dramat, choćby na
wet w guście wspomnianej wyżej „małpy na kominie".
Za tę sympatyę, jaką Krakowianie darzą teatry
świetlne, zarządy ich nie odwzajemniają się bynaj
mniej. W ostatnich czasach zniknęły znpełuie z hory
zontu, raczej z prześcieradła kinowego, filmy o pol
skich napisach i trzeba było dopiero wkroczenia
energicznego ze strony prasy, by publiczność upom
niała się o swe prawa, co bowiem jest doore w Berlinie
i Wiedniu, nie musi być koniecznie cierpianem w Kra
kowie, który, jak geografia uczy, jest dotąd miastem
polskiem. Za swoje pieniądze mamy prawo upominać
się, by napisy na filmach były dla szerszego ogółu
zrozumiałe, skoro niemieckim włada tylko „węższy".
Tłumaczono się tem, że fabryki temu winny, gdyż
tylko takie filmy nadsyłają, wspomniano o wojennych
czasach, usiłować o nawet wmówić w ogół, że w Kra
kowie jest tak wielu Niemców, którzy chodzą stale
do kina. iż byłoby wskazanym zrobić dla nicn to
„drobne" ustępstwo, by potem nie narzekali na nie
gościnność Krakowian. Ostatecżnie przecież ustąpiono
pod naciskiem opinii, uznając, iż, kto chce
się
nauczyć po niemiecku, może to uczynić w domu. nie
potrzebując do tego kina. Ponieważ w inny sposób
nie można było tej sprawy załatwić, postarano się
o sprawienie aparatów projekcyjnych, rzucających na
ekran polskie napisy. Lepszy rydz, niż nic, łatwo
przecież stać się może to samo, co ongiś miało miej
sce przy tak zwanych śpiewających filmach. Kównoeseśnie z aparatom kinematograficznym miał funkeyonować gramofon, ale nikt temu nie winien, jeśli nie
były z sobą w zgodzie. Bohaterka tragicznej opery
już dawno wyzionęła ducha na kinowem prześcieradle,
a gramofon śpiewał sobie dalej w najlepsze, póki nie
skończył. I teraz możo się powtórzyć to samo. z tą
chyba, odmianą, iż napis, rzucony w języku polskim
zapowie, dajmy na t o : „Powrót teściowej", oardzo
ucieszną komedyę, a oczom widzów przedstawi się
krokodyl, wygrzewający się na. brzegu Nilu. Może być
także i odwrotnie, zależnie od sprawności operatora.
Gorączka kinowa najprawdopodobniej teraz ostygnie,
a to ze względu na rozporządzenie władz, zakazujące
opalania w zimowym czasie tego rodzajn lokali roz
rywkowych. Zaradzić złemu będzie można w ten spo
sób, by publiczność nie pozbawić tej przyjemności, iż
program składać się będzie albo z obrazów, przedsta
wiających życie na równiku, gdzie, jak wiadomo, jest
tak ciepło, iż tamtejsza ludność za cały strój używa
tylko krawatek i „szwimhozów", lub też tak wstrzą
sających i szarpiących nerwy dramatów, iż na sam
ich widok musi s,:ę każdemu zrobić gorąco
W ten sposób będzie i wilk syty i owca cała.
Przedsięn orcy nie będą pozbawieni dochodów, a pu
bliczność nie będzie narzekać na zimno, które z dnia,
na dzień staje się coraz większem
Zaczynam też
wierzyć, iż mają racyę ci, którzy twierdzą, że zbliża
jąca się zima będzie bardzo ostrą i da się nam po
rządnie we znaki.
Na politykę zostało mi. niestety, bardzo mało
miejsca, a potrzeba go bardzo wiele, choćby tylko dla
omówienia samych formuł pokojowych, których jedno
z pism codziennych wylicza aż jedenaście. Taka ich
kupa, a wojua się nie chce skończyć, być może dlr
tego tyiko, by spełniły się słowa ś. p. lorda Kitchenera, który swojego czasu przepowiedział, że Anglia
właściwie czynny udział weźmie dopiero w rokn 1918.
Ci, którzy byli zdania, że nowoczesna wojna trwać
może najwyżej trzy mieniące, widzą, że się zawiedli,
pospuszczali tez Dosy na kwintę, i zaczynają wierzyć,
iż nieboszczyk lord powiedział prawdę. Są nawet tacy,
którzy przypuszczają, że w°źmie on w chwili decy
dującej osobisty w niej udział, żyje bowiem gdzieś
w ukryciu i układa plany przyszłej Kampanii wiosen
nej. Zresztą i siostra jego rodzone utrzymywała, że
brat jej żyje i wypłynie na powierzchnię, gdy się
tego okaże potrzeba.
Z owych formuł najbardziej podoba mi się żydow
ska, czyli socyalnego komitetu holendersko - skandy
nawskiego, ktorc brzmi:
„Połowiczne załatwienie wszolkicłi kwestyi spor
nych drogą targu, przy szczególnem uwzględnieniu
interesów żydowskich na obu półkulach".
Gdyby kto zapytał się, dlaczego właśnie ona. a nie
inna, przypedk rai tak do gustu, odpowiem, iż z tegc
powodu, ża proponuje tylko „połowiczue" załatwienie
kwostyi spornych, co bynajmniej nie wyklucza wybu
chu nowej wojny za lat kilka o tę właśnie dregą
n załatwioną obecnie połowę. A wkdomo, na wojuie,
zwłaszcza jeżeli się jest neutralnym, można zrobić
wcale ładny interes. Także i to targowanie jest
bnruzo sympatyczne, a owo „szczególne uwzględnienie
intorerów żydowski, h“ musi każdego wzruszyć do
głębi.
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Potrzebny mii Kształtny, pt^ny binst

logogryt.
Ułożył leg poi. J. Markiewicz, poczta poi 378

Przed pr,ir.com wnjaszka Gobb baca Wojtek jawi ojca.
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Dobre rosmąsama nadesłali P p . F. Horak Oświącim, W.
Rachwaiski Bochnia, K. Cicsi Inki Poznali, S. Galiński Nowy
Sącz, J. Rogalski Radłów, S. Krzyżanowski Podgórzu, H. Radziński Sucha, J. Broda Kra\ów, K Nowicki Przemyśl K. Pia
secka Lwów, J. Niemojewski Zakopane, S. K rozmiń 1 Poadąbie, !1. Klappholz Praga'; J. Strojek Podgórze, W. Bo
gusz Zabierzów, A. Gross Kraków, J. S:,. . .oł P lni'» ił. Ramza
Wieliczka, M. Bański Liszki, J. Jakubowska Kraków, J Wliczkiewicz Wiedeń, D. Medyńska Zakopane. K lerednnka Tarnów,
S Skowroński, Kraków,
W. Swirski -Zakopane, Z Rogo
zińska Kraków, M. Wini sks Lwów, J. Krawecki Bochnia,
Cz. Lipiń-ki Za .opane, M. Domagalska Kraków, J. Łopatkiewicz Wiedeń, Jan Górka Kraków, J. CiszeT,rDki Peszt. W,
Błoński Kraków, -T. Baczyński Krak r, J. Jahoda Cieszyi,
M. Sperling Wiedeń, W. Kadnlska Krakó - W . Krzy-i-.ki
Praga, J. Lngf> L ów, W. Potocka Kraków,
S. Kali
nowska Podłąze, T. Nikiel Chi mów, A. Bandro tsl Zako
pał i, K. leszczyński Wiedeń, B.
ski Iram Jordanów, T. Rze
pecki Poznań, S Kamocki W- deń, H. Ungar Wiedeń, R. Sr lot
ski Krakóti I. Czarkowski Poznau, J Gt. ns r V 'Jowice, S.
Sokołowski Kraków, K. Dl .chowsM Kraków, K. Zegartowska
Bogucice, H. Obst Pr igs, I. Brzostowski Chr: nów, S. Kozłow
ski Tarnów, U Rcp.lski p. po! 223, B książek Miejsce Pia
stowe, J Son iko Muukacz.
Nu".'odi
pizez losowanie otrzymał p. E. Ł u k a w sk i,
Jordanów. Upraszamy o nadesłanie 60 h d. n kosztu pole
conej przesypu

J w użyciu 1 Prakfyczny
I przyrząd dla każdego
do zeszywania pasów,
płacht do w ozów , obu
wia, żagli, w orków itp.
Ważne dla żołnierzy.
Dla sprzedających ra
bat. Cena kompletnego
szydła po nadesłaniu
należytości z góry kor.
4*50, a za pobra iem
kor. 4*80. W pole tylk^
za poprzedniem nadasłanvem należytości.
P. E. Łacbmann, W ier
IX Mosergasse3, Abt.90

Najlepsze
I najpraktyczniejsze
do przedstawień, tak na
wsi, jak i w mieście są

JASEŁKA
X. Soleckiego. Całkowity
(eksi z nutami bez oprawy
K 5' , w ozdobnej oprą
wie K 7 50, p orlo K 1*-,
do tego nnty na małą or-

tr^ K 3 ' - .
Nakl?d Księgarni kaidlic
kiej Dra WłaoysiLwa HUkowskiego w Krakowie,
ul. Horyańska 1.

Elektromonter
pracowity i sumienny, obeznany z urzą
dzeniami telef aów i sygna1:zacyi elektry
cznej, oświetleniem i motorami prądu sta
łego i zmiennego, z a r a z e m ŚllŁSarZ
za ćobrem wynagrodzeniem znajdzie zatru
dnienie w Narządzie wodociągu

miejskiego w Krakowie.
Zgłaszać się mdeży w godzinach od 8 rano
do 2 po południu w biurze: ulica Sena
torska L. 1, dzielnica XII.

* cennego zbioru w Bazarze Krajowym
do

S p r z e d a n ia

Kraków, Rynek 33 (Linia C-D).

AOWO&Cl ILLÓ8TROWAIIB

]*in\

$
JSf0"18,

H własny wyrób t n u il e n

pogrzebowy „Concordia" Ja n a W olnego
K r a k ó w , P la c S z cz e p a ń s k i Ł . ?

T e l e f o n ffliK 331.

(d o m w ła s n y ) •

Mimo wojny i kolosalnej drożyzny sprzedaje firma

IG N A C Y C Y P R E S,

Kaida kobieta

KRAKÓW ,

czyta inop bardzo iutere
sujące pouczenia nowocze
snego

u lica

S zew sk a 13/5?.

to- i .1y po nadzwyczajnie tanich cenhch.
1 Brytania Inker-Kemont. system Roskopf,
86 ~odz. idący, z łau-nszkiem kor. l7 5f.
Niklowy Gre Roskop* ia kamienie fc .'on
25' —. Srebrny tlos' opi o 3 kopert., bardzo
ciiny Łor. 45'— . Stalowy darni i Remont,
kor. Ho'— . Bndzik najlepszy kor. 1 5 'Lancnazki srebrne od kor. 8 ' —. Harmonie
£0 ' — do 81' Skrzypce ze smyczkiem od
hor. 14 do 5C.

p ielp ra n ia biustu.
Cenne porady dla niemaiącycb biustu. — Piszcie
z zr,ufaniem do

I0i-i KRAUSE, Pressburg (Tp / j, S c h jw s tra te 2,

Cann!':l darmo I opl-tnla.

O-Mual Nr. 10
N ic a ie kosztuje.

Odnawiajcie skórę t“ orsy ao*m

środkiem łuskowym

" 'U

| KINO-WANDAl
przy ulicy 6w. Gartrudy L 6.

!

| Go trzeci dzień
j rcowy program.

.ra n k eg o

sa trcal
ideał ara
ws-ielklch środków piękności nanaaym.
Przez tę knracyę h okową usnw. się nie
postrzeżenie w .rzeck"," dziesięciu dni
ze skóry wszysthie znajdujące się w niej
i na niej błędy skóry, jak piegi, .ajady,
pryszcze, żółte ufamy, czerwoność nosa,
wielkie pory ltp. zwiędłą i obwisłe skórę.
A
Po-nkończenin knracyi ukazuje się olśniewająca pięjo ! cery młodzieńcza, świeża i czyntn jak u^dziec****
Wykonanie wygodne w domn i niedostrzegalne dl:
otoczenia Cen 14 K.
Dyiikretna wysyłka za za
liczką lub nadesłaniem należytości (także w marki ch).

S a l o n J . O s w a l d Ullen U li., Penzlnnerstrasse 50, Obi. 33.

Jedwabne materye K
poleca firmc

Prokop Skorkovsky i syn
Humpolec, Czechy.

■'ił» T?insna-»fieh

inne lempl-e lueczoukowa,
ponieważ odpada zapaso’ a batery i. Świeci się
dłnei czas bez przerwy.
Cena aa ;;tn h kor. ^0
Wysyłka z Wiednia tylko
ze nadesłaniem należyto
ści wraz z 1 kor. nr upa
kowanie i porto opłatnie
do Austro Węgier i w pole przez giówny skład

Max Bóhnel, Wiedeń IV.
iargarethenatrasae 27/62.
Katalog za nadesłaniem 1 korony

Kupuję śsprzedało

Przybory do golenia
złoto, rebro, brylanty, perły, wszolką
biżuteryę nową i antyczną, z . .ry
1 zegarki oraz aztuezne zęby.
Płaoę
najwyższe ceny.

K R A K Ó W , u lica S zew sk a 13/51
Brzytwy po K 2‘50, 8'50, 5 do 8. Aparaty do samogolenia 9 do 12 K. Pas do obciaganla brzytwy K 2‘50 do
3'50. Bamienie do brzytew Ł 3 50 do 4*50. ul: izynki do
włosów 8 18 —. Dj fienty do szkła K 14'— do 20'—.
Zapalniczki K 3' - do 7' — .
Wysyłka za pobraniem pocztowem. l a nieodpowiednie
zwracam pieniądze.

ZakUŚ zeganU atnow akl 1 J—iitrik l

J.

Uprasza się o porto.

C ja n k ie w ic i, n l. Sław kow ska

24.

I
I
I

Hdmlnlstracya Kouioścl III.
m yła
l a popn^utinlen nadesła
niem gotówki naatepajęee
kniąśn

W f T f B ru seek lago

cena 4 kor.

„Piekło"

c)

Waetawa OraMaóskiege
cena 3'50 kor.

H n t o m p Cbolonlewsklego

d o b r e ł t a n i e poleca

IGNACY

„Po śLubic“

t]

d) „OnchdziejówPosul

ti

Cudowna recepta

V. JELINE , Wien 66 Fach37, Hbt. 30

s

V .dław i SrabUAsktogo
cena 1 kor

CYPRES

w dziale modnej kosmetyki szybkiego osią
gnięcia olśniewającei piękności i młodzień
czego wyglądu - do otrzymania różowej
śnieznc-biaic] cery i do usunięcia pryszczy,
piegów zajadów, plam, zmarszczei
*ak
równie; czerwoności twarzy i n o sa -W y sy ła
się każdemu zupełnie darmo. Tysięczne listy
dziękczynne. Skutek zapewniony. Proszę
zwrócić się w zaufaniu d o '

K
I
I

a) „Wojenny Baionii!"

1 t a n i e poleca

IftNACY

fi

V A

Próbki przesyła się na żądanie tylko bezpośre
dnim konsumentom.'

d ob re

Elektryczne światło przez
pocić 1'ęcie, bez batery.
Do ożycia nrzez długie
lata. Przez pocągm }cie
małego pierścionka wpra
wie się w rnch dynamo,
którj elektryczny prąd
do la.mny dos: rcza i wy
twarza piękne, białe świa-

Przedstawienia orwają w dnie powazednie: od go
dziny 4-toj do 11-tej, w niedzieli i święta ud
godziny 3-gi*j do 11-toj wieezć>r.

I
I

CYPRES

K R A K Ó W , u lica S zew sk a 13/51
Skrzypce ze smyczkiem 3 £0 —, 25'—, 3G - do 70 —.
Futerały K 16 —. Harmonie w różnych gatunkach 'i 20 —,
3 0 '- , 40'— do 9 0 '—. Klarnety 5 klap. K 20'—, 8 klap.
K 26
10 kl:p. K 3 0 '—. Traby akor-leonowe po B 6 —
7 '— , 8' —. Harmonijki nstne K 2'50, 4 ' - , 5'50.
Wysyłka za pobraniem pocztowem. Za nieodpowiednie
zwracam pieniądze.

cena kor. 2'50.
Na porto >Vlecone nadsyłać
należy Jla a, e, d, 50 hal.,
dla b 70 hai.

Dobry aparat
do golenia
i strzyżenia.
o a B p |

Żądaj wszędzie i prenumeruj

Po drodze doZakopanego
lub w r a c a ją c , n ajlep iej za o p a 
trzeń się m ożn a w w szelk ie

Założony
w rokn 19001

n le sięctnlk, pośwląconjt m ż y it k ln gałązlon wiedz/.

ubiory męskie

w y k o n y w a n e n a speoy a ln e za m ów ien ia p od łu g m ia ry

W

„Pizegląd Światowy"

Z W I Ą Z K U KATOL. K R A W C Ó W

V KRAKOWIE, Floryańska 7. =
WE LWOWIE, Plac Hall ii 7.
Doborowe materynły na składnie w w ielkim 7rybor*c,

Około 1000 Ulasfracyi i 120.000
wierszy draka rocznla.
Wychodzi 15-go każdego miesiąca. W krótkim
czasie rozpoczynamy drnk „I!lns* rowanej Encyklopedyi Podrą"znej“ j:k o bezDbtnej premii .ia
Prenumeratorów „Przeglądu Światowego". Premme-al roczna kor. 40‘ —, półroczna kor. 26 ' - .
Adrea Redakcyi i Aśminit.racyi: Dąbrowa Gór
nicza ol. Sienkiewicz 21.

ln brzytwa i srebrnej
K 3 50, 4 .—, 5.— . apara
bezpieczeństwa do golem»
niklowany K 3
5,—, mai
ku „Porfekt 11 z 6 nożami
K 16.—, 20 —, podwdjnr
zoże rezerwowe za tnzm
K 5'—, 6' —. Ił maszynki*
i o strzyżenia K 11. —, 12.—
Wysyłka za pobraniem lnb
poprzedniem nadesłaniem na
ieżytości. Zamiana dozwolę
na lnb zwrot pieniędzy.

HAJOT3 KOKRAP
dom

Suknie dla Przewielebnego Duchowieństwa sporządzają f&chowi sp ecy aliści.
(Na zapas do składa wyrabiane są ubrania gotowe o ile na to obecne stosunki
wojenne zezwalają).

W laki sposób wypiękniałam!
„Jakże byłam szkaradna!” — fak opowiada
poznać mogii. — jak przedtem byłam lekcewa
pewna młoda kobieta, kłórej portret w środku
żona, tak obecnie stałam się ulubienicą wszyst
się znajduje. — Zresztą nie byłam niemiłej pokich. Wnet uchodziłam powszechnie za piękność
staci, ale przez kilka lat była cera mojej twarzy
» niebawem mogiam według własnego upodoba*
tak zeszpecona, te była prawie odrażającą. —
niu przystąpić z wybrańcem do ollarza.
Rówie*
Używałam najrozmaitszych środków, ale zawsze
śnieżkom moim, które jeszcze nie próbowały tego
nadaremnie. Byłam już prawie zrozpaczona 1 Za
cudownego środka, mogę jak najgoręcej polecić, aby
poradą mojej przyjaciółki Jednak sprowadziłam
sobie sprowadziły kiłka słoików „ H e łm u " ze skła
cztery słoiki „HELINU" i używałam według prze
du apteki pod „ B i a ł y m O r łe m " , L . V e r t e s a .
pisu. — Już po kiłku dniach zauważyłam, te
Lagos Nr. 741, jeżeli pragną pozbyć się jakichkol
szpecąca moją twarz nieczystość,
uslępowała
wiek wyrzutów, skórnych i uzyskać trwała piękną
w sposób w oczy wpadający, a po kilku tygo
cerę. Wysyłka następuje najmniej w ilościach 4 słoi
dniach zupełnie znikła. — Twarz moja stała się
ków „Helinu" lub 3 słoików „specyałnie siinego „He
miła, czysta i gładka, cera przyjemna, delikatna
linu" odnoszącego zupełny skutek wraz z opisem
l różowa, moje białe ręce zyskały na dystyngo
sposobu używania, z opakowaniem i opłatą po
wanej piękności i delikatności. Znajomi, którzy
cztową za K 16*—. Za mniej niż za K 16’— nie
mnie przez dłuższy czas nie widziełi, łedwie mnie
wysyła się, ponieważ kos/ta opakowania t opłata
pocztowa są zbyt wygórowane. 1 mvdełko „Hełina* 5 kor., 1 pudełko pudru „Heiin" 2 kor. 50 hal., leden kompletny garnitur
(mianowicie Jedno mydełko „Hftlta-Kmn' i pudełko pudru 12 kor. 80 hal. opłatnie).

WWcIei-i* i wydawcy

Spadkcyr-cr St, Linii>E*ge, Odnów wdaktor; V Lipińska

klina wlr-r-o-o nkłsdr

wygyłkoi/y w Brń>
Nr. 1747. i^Ozechy)

I. Jasomirgottstrasse 3.
boczna między Stefanspiatz a Bauernm arkt
otwarta od godz.

10 przedpnl. do 6 popołudnie. Następujących artystów
*,/ieła 8ą wystawione.

Prof. T . flx e n to w icz, prof. J. Fałat, fl. G ro tt, V.astimil
łiofm ann, W o jcie c h KossaKi J. M ęcina K rze s z, prof. K.
LaszczKa, prof. J. M a lczzw sK i, prof. J. M ehoffer, prof.
Zygm unt R o zw a d o w s k i, prof. S t. Rejchan, J. Skotnicki,
W . Te tm a je r, prof. J. Unierzyski, H . U ziem bło , prof. Leon
W yczó łk o w sk i, Ta d e u sz i Zygm unt /łjdukiewicz, J. Brandt,
flrtu r G ro ttg e r, Jan M atejko, flifred W ieru sz Kowalskie
Z b io ro w a w ystaw a prac Viastimiia hofm anna I li . U zicm bły.

D-okarnf* D. B Xadlolna w Krakowie, pod tarudsm T-*wł- Madajakiago.

