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Tak nam dopomóż Bóg!

Tłumy uczestników wiecu na rynku cieszyńskim.
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Tak nam dopomóż Bóg!
Kiedyś, w lutym 1918 r., gdy Niemcy chcieli
nam wydrzeć Chełmszczyznę, z serca Krakowa, głachy jęk rozpaczy wypłynął, a potem wzniosły się
ręce i były gotowe chwycić za karabiny, ale dziś...
To byli wrogowie, przeciwko którym zawiązywa

w imieniu całej Po1ski, będąc stróżem Śląska znowu
tysiącami tłumów, jak pierwej złożył na rynku kra
kowskim przysięgę, że
.
d a m - n - 7 |A M ł w i - n o - n m
n ie
^
w rogom .

Przemówienia dr. Morawskiego zagajającego wiec na rynkn krakowskim.

liśmy tajne związki, a teraz nasi sprzymierzeńcy
chcą wydać nasze prastare ziemie w ręce krzyża
ków słowiańskich.
1 znowu podniósł się krzyk protestu. Kraków

Grupa gości ze Śląska Cieszyńskiego, Spiszu i Orawy.

ta k nam d o p o m ó ż Bóg.

Przemówienie robotnika ze Śląska Cieszyńskiego na wiecu.

Nie damy Śląska, Spiszą i Orawy choćby nam
grożono karabinami maszynowymi. I wszelkie oszu
kańcze plobiscyty, mające być urzędowym ?stwier
dzeniem rabunkowej woli koalicyi są i będą dla

Mowa prof. Zubera z Łodzi podczas wiecu na rynku krakowskim

nas świstkami papieru. Jeżeli nam nie odda się
ziemi, my ją sami odbierzemy, choćby przeciwko
naszym wojskom miał stanąć świat cały. Na to
przysięgamy i

Nie było końca witalnym okrzykom, gdy ca
rynkn krakowskim stanęli Ślązacy, aby wziąść udziai
w olbrzymim proteście Krakowa przeciwko gwał
tom koalicyi na Śląsku Cieszyńskim. Co chwila za
nurzały się w nowe głów fale przybywających
i płynęły wśród szpalerów, utworzonych przez organizacye kolejarzy i robotników odświętnie ubranych
z nkwiecionymi sztandarami i tablicami, wskazują
cymi miejscowości, skąd wybrał się lud piastowy.
Ciągnęli więc do stóp pomnika górale z nad źródeł
Wisły i Olzy, górnicy, zastępy robotników, miesz
czanie, chłopi.
Wiec otworzył prezes Akademii Umiejętności
dr. Morawski.
„Zebraliśmy się tutaj, aby Ślązaków przekonać,
że za mmi stanie cały naród w jednym szeregn,
z gorącem ucznciem, a nawet męstwem wrazie potrzeby“ .
Ze łzami w oczach słnchano przemówienia górala
Borowego z Orawy i jakby modlitwę powtarzano
jego słowa: „Polsko wytrwaj, a cały naród i wszyst
kie twoje azieci przyjdą do Ciebie**. Następnie
mowia z przejęciem opowiadał o znęcaniach się
Czechów nad ludem orawskim.
W silnych słowach przemówił bojownik za sprawą
Śląska poseł Reger, który przypomniał, że Czech
nigdy nie był naszym przyjacielem, a zawsze dybał
na Polskę. Jeśli Czech sfałszuje plebiscyt, lud go
poprawi bagnetem i nie da się skrzywdzić. Niema
Polski bez Śląska.
Po przemówieniu posła Daszyńskiego zabierali
głos przedstawiciele kolejarzy i robotmkow z Fiysz
tatu, piętnując gwałty czeskie. Jako burza rozległa
się twarda mowa ks. Ściskały, przedstawiciela głów
nej misyi plebiscytowej w Cieszynie. Drgały serca
słuchaczy, gdy padły te silne słowa, że „Śląsk jest
nasz i zwycięstwo będzie nasze. M.sya aliancka

Mowa prezydeuta miasta Kraków* podczas wiecu,
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chce nas oddać w ręce wroga i ustanawia krzyw
dzące prawa. Tak nie śm e być dalej*. Następnie
odczytał rotę przysięgi, którą Ind śląski i krakow
ski trzymając wzniesione prawice ku górze pow
tarzał.

jest niewielkim miastem powiatowem leżącem w głę
bi zatoki Packiej, odgraniczonym od pełnego morza
wąskim a dłagim piasczystym oółwjspem. Za cza
sów króla Władysława IV. w Packn była przystań
główna dla polskich okrętów wojennych. Włady

Rozer.Tinie kordonu francuskiego podczas wiecu w C ieszyn ie

sław chciał otworzyć sil ą flotę, któraby osłaniała
Okręty knpieckie i trzymała w posłuszeństwie księ
cia prask ego, dlatego też osobiście wziął się dó
dzieła i sam doglądał robót na wybrzeżu, w czem
pomagał mn generał artyleryi koronnej Krzysztof
Arciszewski. Jakób Wejher wojewoda Malborski
umocnił przystań i zamek w Pncku. Na półwyspie
Halu w miejsca gdzie dziś wieś Chałopy zbudo
wano morską twierdzę Władysławów, nazwara tak
od imienia króla, a w miejscu gdzie dziś wieś Kasfeld, twierdzę Kazimierów, nazwarą od imienia
brata królewskiego późnieiszfgo Jana Kazimierza.
Twierdze te zabezpieczały Puck od napadu okrętów
nieprzyjacielskich, które mogły dc stać się przez
przerwy, które niegdyś istniały w półwyspie w tych
właśnie miejscach.
Z dawnych budowli pozostał w Pucku jedynie
kość ół parafialny, gotycki, o jednej wysokiej ob
szernej nawie. Presbyteryum zakończone trzema
ścianami, ma sklepienie gwiazdkowe o dwóch prę
tach; sklepienie nawy jest drewniane. Nad głównem wejściem od strony zachodniej wznosi się wie
ża niedokończona, której styl wskazuje przypuszczal
nie na koniec XIII. wiekn. Ozdobą wewnętrzną ko
ścioła jest wysoka szczytnica na wschodnim końcu
nawy. Kościół wzno3i się na niskim pagórku, nad
samą prawie zatoką morską.
Zaraz za uczęszczaną miejscowością kąpielową
Sopotem, mały potoczek uchodzący do morza, two
rzy granicę Polski od Rzeczypospolitej Gdsńskiej.
Z okien pociągu widzieliśmy bramę tryumfalną sta
wianą na drodze zaraz na granicy, a od tego miej
sca na domach wszędzie powiewały chorągwie, lu
dność radośnie nas witała, a chłopcy w rogatyw
kach biegali wywijając choręgiewkami. Podobnych

Z drogiej strony S okiennic powitał braci ze
Śląska, Spiszą i Orawy prez. Fedorowicz, jako go
spodarz miasta, po którym zabrał głos wiceprez.
komitetu plebiscytowego w Bielsku p. Obrut; przemówienie człowieka czynu. Mówca wierzy w zwy
cięstwo i ma tę pewniejszą wiarę, że za ludem ślą* i L 8to* ca*a
t>o przecież niema Polski bez
polskiego Śląska. Następnie przemawiał prof. Zybert
„.Zu -1’ z.aPewniajłc braci śląskich o żywej i nie
zachwianej miłości ludu z byłej Kongresówki.
bllne wrażenie wywarła mowa ks. Macbaja, pro
boszcza z Orawy. Zapał jjgo słów udzielił się wszystKim. Wzywał Polskę, aby nie pozwoliła zagrabić
Czechom Spiszą i Orawy.
Spisznk Halczyn, który z ks. Machajem i Boro
wym byli jako delegacya w Paryżu, idąc po linii
Bjysu przedmówcy zwracał się do braci, aby pol
skiemu narodowi ze Spiszu i Orawy „krziwdy ni ja
ju®] robić nie dali, bo nie chcom być, jako dzieci
bez macierzy*.
che^jarz9 oklasków wywołało przemówienie ks. Mi-

Zajęcie polskiego Pomorza.
Mimo strasznej pogody przebieg uroczystości
zajęcia wybrzeża morskiego był prawdziwie wspa
niały. Niemcy zwlekali z odejściem z Pucka i dla
tego przygotowania były bardzo utrudnione. Puck

Koalicyjna mis a p^biscy owa na Śląsku Cieszyńskim: od ręki lewej szósty: przedstawicie francuski br. Mannville;
potem Japon'i prof. Jamada, Włoch markiz Borsarelli, Anglii mr. Wilton.

bram było wiele do samego Pucka. Niestety morze
zasępiło się tego dnia, z wyraźnego rozkazu Nep
tuna, który dąsał się, że Polsce za małe wybrzeże
przyznali, a stary brat jego Jowisz zasunął niebo
obłokami i mroził ziemię przenikliwym deszczem,
tak, że morze zobaczyliśmy dopiero w Packn. Na
dworcu w Packn powszechną uwagę zwracali ry
bacy kaszubscy, odziani w skórzane nieprzemakalne
odzienie, w wysokich poza kolana batach z sie
ciami i przyborami do rybołówstwa.
Przebiega sunej uroczystości nie będę opisywał,
bo zaana ona z pazet codziennych, ale wspomnę,
że na uczcie wydanej wieczorem dla uczestników
obchodu przez miasto Puck, wśród niezliczonych
mów, jedna choć najkrótsza i najprostsza była jak
by streszczeniem nastroju całej uroczystości: do*
wódzca bataliona morskiego w imienia swoim, ofi
cerów i żołnierzy oświadczył, że wszyscy jednozgodnie ślubują, że nie odstąpią z zajętych stano
wisk, od polskiego wybrzeża gotowi zawsze iść
naprzód, w prawo czy w lewo, ale nigdy w tył,
a nieprzyjaciel, choćby po trupach marynarzy chciał
zająć wybrzeże, to tego nie osiągnie, bo staną do
walki i inni wojownicy, którzy wroga odeprą 1
Praca i walka o poL-kie morze powinna być
naszem dzisiesztm glównem zadaniem i wytyczną
naszej polityki.
Przytaczamy tu kilku widoków z okolicy TcWejście wojsk francuskich do Cieszyna.

4
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Zajęoie polskiego Pomorza :
Górskie obok Torunia.

ranią, które świadczą jak dalece tamtejszy kra jo
braz podobny jest do krajobrazu z innych nadwi
ślańskfch stron.

As dr 1. Kruszyński
wiceprezes Małopol. Tow. Kresów Pomorskich.

Barbarki obok Torunia. Sfaw rrłyoowy.

ruchu obejmują już dziś bardzo dalekie przestrze
nie. W ostatnich dniach- we Włoszech zbudowano
olbrzymi trój płaszczyzno wiec systemu Caproni,
który rozpoczął podróż z Rzymu do Tokio. Kiero
wnictwo aparatu, zaopatrzonego doskonale we w sTel
kie udogodnienia prowadzą słynni awiatycy Sala
i Barella. Podróż ta będzie trwała przez dłuższy

P ołącsenie nadpow ietrzne m iędzy W iochami a J a pon ią: Olbrzymi trójpłaszczyznowie: systemu Caproni w chwili
od)azdu do Tok'o.

Połączenie n a d m M n i miedzy w io c M alaponie
Ruch aeroplanowy poczyna się z każdym dniem
rozwijać coraz wydatniej. Linie nadpowietrznego

Od Wydawnictwa.
W prow adzenie ustaw ow ej relaeyi k o ro n o 
w ej i m arki, oraz podniesienie ce ł do 900°/0
przyniosło w życiu g osp od a rczem M ałopolski
znaczne podrożen ie artyk u łów niezbędnych
przy w yda w n ictw ie pisma. S zczególnie papier,
farba drukarska, chem ikalia doszły do n ie
b yw ałych cen, k tóre stopniują się jeszcze
w skutek tru dn ości nabycia w szelkich m atery a łów techn iczn ych .
D latego też W ydaw nictw o je s t zmuszone
do n ow e g o u regu low a n ia prenu m eraty i oz
naczenia jej w m arkach. Nie liczym y tu na
w yrów nanie kosztów , ale ch cąc um ożliw ić
dalszą eg zysten cyę je d y n e g o pism a illu strow an ego staram y się p o k o n a ć m ożliw e tru d 
ności. Licząc na w yrozu m iałość P. T. Czytel
ników , w obec cię żk ie g o położenia ob ecn ej
prasy polskiej, ufam y, że nie odm ów ią nsm
dalszego poparcia.
Z dniem 1 m arca prenum erata w y n o s i:
Rocznie .
.. . M. 148'—
P ółrocznie
.. .
M. 74*—
Kwartalne
.. . M. 37*—
P ojedyn czy egzem plarz M. 3*—

czas. Wskazuje to na olbrzymi postęp awtatyki,
która w krótkim czasie opanuje z pewnością wszy
stkie komunika cye __________

Zajęoie polskiego Pom orza:
Wylew W i-ły widzianej z Torunia.

Wisła w Górpkiom obok Torunia.
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(Tłum. Marya Toczyska).
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Lubiał bardzo podróże i zwiedził już dotych
czas wiele m iejscowości jak Rzym, Neapol, Ge
nuę, Lourdes, Madryt i dużo jeszcze innych miast
w celu kształcenia się.
Do parowów d’011ioules sprowadził go czy
sty przypadek. Zwykł był bowiem codziennie
odbywać dłuższe przejażdżki konne w okolicy,
w której się chwilowo znajdował.
Co zaś do tajnej korespondencyi pochw yco
nej w dziennikach, na której oparte było całe
oskarżenie, czy nie mogła tu zajść pomyłka?
Czasem jedna mylna litera może zmącić sens
całego zdania i nadać mu znaczenie całkiem
przeciwne.
Te wszystkie drobne poszlaki,
niepoparte żadnym pewnym dowo- > "
dem, miałyby zniszczyć w jednej
chwili całą jego przeszłość bez
skazy ?
Zdawało się wszystkim, że to
poważne oskarżenie, rzucone na
młodego oficera - było całkiem
pozbawione głębszej podstawy i że
ostateczna obrona jednego z naj
światlejszych adwokatów paryskich,
wykaże niechybnie jego niewin
ność - tymczasem stało się cał
kiem inaczej.
Przed przemówieniem adwokata,
Prezydent sądu oznajmił, że rada
wojenna zmuszona jest wyjść z sali,
aoy tajnie módz rozpatrzeć pewne
akta, których ujawnienie publiczne
mogłoby sprowadzić poważne kom*
Pli kacy e międzynarodowe.
Przebieg miało to sekretne
posiedzenie trwające przeszło go
dzinę, o tem się nigdy nikt nie do
wiedział.
Po powrocie na salę, oficerowie
mieli ten sam strapiony i nieodgadmęty wyraz twarzy i zachowali
go podczas całej gorącej i wzru
szające] przemowy obrońcy, podcz??. kicdy na saH zgromadzona
publiczność objawiała swoją sympatyę dla oskarżonego, okrzykami
zwróconymi ku niemu i żywymi
oklaskami, ilekroć adwokat podkre
ślał niezaprzeczoną n i e w i n n o ś ć
sw ojego klienta.
Ułaskawienie młodego oficera
wydawało się pewnem, jakież jeI
onak było zdumienie wszystkich,
:
kiedy z ust przewodniczącego padł
wyrok skazujący Pawła de Vareille
,--------------na oddanie bezzwłoczne szarży swo
lej oficerskiej i na karę śmierci przez
rozstrzelanie.
Oskarżony s ł u c h a ł spokojnie,
Kiedy mu odczytywano ten hańbiący i straszny
werdyt, twarz tylko pobladła mu silnie i wznoząc rękę do góry, jakgdyby Boga chciał brać
h!L- 4
W
j prawdziwości swoich słów, wyrzekł
dobitnym, donośnym głosem :
7 K^ rzys*Cflani, że jestem niewinny 1
an? fl0 na*ychmiast pod silną strażą,
rnJIS?3? fldy.ftom przykro dotknięty i poruszony,
ni®cll0
Powoli, komentując różnie ten
sprawiedliwy i nieoczekiwany wyrok.
wałv° - f 8 ^ ku dni jeszcze dzienniki zajmo
fm ulną sprawą, poczem cisza ciężka
zapadła nad zdraicą.
sied*?1? 023^ 1?. w ce^ swojej Paweł de Vareilles
ślach
2fln^oiony, zatopiony w ponurych my-

*c>
na t i .w ? wa!
zdrowa hal

wydawała mu się tak straszną,
czy 1° wszystko co spadło
było straszną jakąś marą, nie-

s \ s a " y*cy’ " w * * 1'
skaiv cz,ow.iek honoru i obowiązku i oficer bez
hańbiącą o k f u t n ą ^ S ^

^

"* *

iairi»n£*
slaral si? zrozumieć to, co się stało.
1 kiegoż wstrętnego sprzysiężenia byt on ofiarą?

Komuż to mogło zależeć na zgubieniu go w ten
sp osób ? Zanadto ufał swoim przełożonym, aby
nie być pewnym, że go skazali po przekonaniu
się o jego pozornej winie.
Cóż więc mogły zawierać te tajemnicze akta,
których treścią prezydent sądu nie chciał się
podzielić z jego obrońcą i w których znalazł
dowód zbrodni, której on nie popełnił w cale?
jak wściekle zwierzę zamknięte w klatce,
Paweł de Vareille tłukł się po swojej ciemnej
celi rozpaczliwie, z głębi duszy wzywając ra
tunku.
Któż jednak z tym ratunkiem mógł pospie
szyć? Kto wierzyć mógł jeszcze w jego niewin
ność ?
W szyscy z pogardą odwracali się od niego...
Dawni przyjaciele wyparli się go... rodzina prze
klinała - a nawet jego adwokat po kilku ob o
jętnych słowach, rzuconych z litości, odjechał
już do Paryża...
Pom oc jednak, której tak rozpaczliwie wzy
wał, nadeszła.
jeden z dozorców, który był świadkiem ca
łego przebiegu rozprawy, był pomimo ostrego

— ...niestety mój przyjacielu...

wyroku, wydanego na oskarżonego, przekonany
0 najzupełniejszej jego niewinności.
Służył on niegdyś w marynarce i nazywał
się Antoni Levasseur. Dwadzieścia odbytych
kampanii i tyleż ran otrzymanych, wyrobiły mu
posadę dozorcy przy więzienfu w Arsenale i dwa
medale waleczności.
Rozpaczliwy okrzyk Pawła de Verailles, gło
szącego o swojej niewinności, zapadł głęboko
w duszę dzielnego wiarusa i z tą samą energią
1 odwagą, z jaką szedł w ogień nieprzyjacielski,
postanowił pośw ięcić się całkowicie rehabilifacyi
nieszczęśliwego, młodego oficera.
- Panie poruczniku - rzekł w chodząc do
jego więzienia - niech pan tak nie rozpacza...
Dobra sprawa musi zawsze w końcu odnieść
tryumf zasłużony.. Niech pan podniesie głowę
i zacznie odważnie walczyć przeciwko złemu
losowi.
- Niestety, mój przyjacielu - odrzekł mło
dy człowiek, wzdychając ciężko. - Czyż wszyst
ko przeciw mnie nie świadczy. Dziś jestem w wie
zieniu, jutro lub pojutrze może czeka mnie śmierć
hańbiąca, do kogóż więc głos mój dojść możel
- To też, panie porucz liku, trzeba przedewszystkiem zacząć od tego, aby odzyskać w ol

ność. ja przygotuję wszystko do ucieczki... po
staram się o przebranie... Otworzę panu drzwi
celi... Wiem, że z tej wolności skorzysta pan
aby dow ieść swojej niewinności. Zapewnie prze
żyje pan wiele przykrych chwil zanim dojdzie
do tego... może i życie całe temu zadaniu trzeba
będzie poświęcić... ale cóż to znaczy... w tem
trudnem zadaniu, człowiek laki jak pan, zatracić
się nie może. ja zaś zadowolony będę, że po
stąpiłem według obowiązku sumienia f cobądźby się stało, żałować tego nie będę.
Paweł uściskał serdecznie dłoń starego.
- Ahl mój przyjacielu - szepnął wzruszo
ny - jakiż dług wdzięczności zaciągam u cie
bie 1 jakim sposobem będę mógł się z niego
w ypłacić?
- Nie mówmy o tem panie poruczniku, to
jest moim obowiązkiem
przerwał szybko An
toni Levasseur, poczem po chwili wahania do
dał drżącym trochę g łosem :
- jedna<że panie poruczniku... mam prośbę.
Mam maleńką dwuletnią dziewczynkę.. Matka
jej... moja biedna żona, umarła dając jej życie.
Milutka jest jak aniołek... zaczyna już mówić
i chodzić niezgrabnie. Ona jest cała
radością m ojego żvcia, całą na
dzieją i podporą starości. Ale wi
dzi pan, ja już naprawdę starzeję
się, być może niestety, że mnie już
nie będzie na świecie, w chwili,
w której najwięcej opieki mojej po
trzebować będzie. Co się z nią
stanie wówczas. , świat jest bez
względny dla biednych, młodych
dziewcząt. Otóż panie poruczniku,
chciałbym opiece pana oddać moją
Zinetę.. prosić o pom oc i radę dla
niej, jeżeli kiedykolwiek potrzebo
wać tego będzie.
- Przysięgam - odparł powa*żnie Paweł - że prośba twoja wy
słuchaną zostanie. Bądź o nią spókojny, mój stary przyjacielu, jak
tylko zdołam oczyścić się z nędz
nego oskarżenia, jakie ciąży na
mnie, zajmę się Zinetą. To, co zro
biłeś dla mnte, oddam twojej córce.
Będę dla niej ojcem w złych dniach
życia, tak jak ty byłeś mi odda
nym przyjacielem.
Przy tych słowach obydwaj męż
czyźni uściskali się gorąco.
- Niech Bóg cię ma w opiece
swojej, panie poruczniku - rzekł
Levasseur wychodząc.
Tej samej nocy wszystkie drzwi
więzienia Arsenału otwarły się w ta
jemniczy sposób przed Pawłem.
Dzięki pom ocy Levasseur’a mógł
on zanim, w ieść o jego ucieczce
się rozeszła, dotrzeć do Marsylii
i wsiąść na jeden z licznych okrę
tów, znajdujących się w porcie.
W kilka tygodni później stanął
na gościnnej ziemi Ameryki. Tutaj
dopiero zaczęły się prawdziwe tru
dności. Na tem wygnaniu, bez pie
niędzy, bez stosunków, mówiąc nie
wiele po angielsku, cóż się z nim
dalej stać m o g ło ?
Każdy inny byłby się może cofnął przed tem
nadludzkiem zadaniem - ale Paweł de Vareilles
nie mógł tego uczynić. Duma jego i uczciw ość
za wiele ucierpiały w tych tygodniach ostatnich.
Posiadał przytem najwyższą siłę: w olność!
Było to w tej epoce, kiedy rząd amerykań
ski oddawał olbrzymie swoje posiadłości na za
chodzie do dyspozycyi kolonisiów przedsiębior
czych.
Paweł stał się cow -boy’em. Od świtu do pó
źnej nocy przebiegał niezmierzone przestrzenie
w pogoni za stadami dzikich koni ze strzelbą
na ramieniu, lassem okręconem około pasa, spiąć
pod namiotem, narażony na tysiączne poważne
niebezpieczeństwa.
W tem to życiu awanturniczem wyszkolił do
ostatecznych granic zimną krew, odwagę i zrę
czność fizyczną, pewność ręki i oka. Dzięki te
mu, mógł więc po latach wielu tej niebezpie
cznej włóczęgi, uratować, jak wiadomo, na ulicy
Hauteville dwie nieuważne młode dziewczyny
i ich pannę służącą, kładąc celnym strzałem na
miejscu rozhukanego konia, który lada chwila
mógł je stratować.
(Ciąg dalszy nasląpl).
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Żywienie dzieci w szkołarli
krakow skich.

Polska Spółka bandlowo-przemysłowa
i rolnicza w Kołomyi.

Dziś w chwili wyniszczenia społeczeństwa poi
skiego przez dłngie lata trwającą ]0i wojną troska

Po inw*zyi tkra ńskioi i ustąpieniu wojsk rnmnńskich z Pokucia, rnchliwa Polonia kołomyjska

Żywienie dzieci w szkołach k ra k ow sk ich : |W s kole w Podgórzu.

N . .0
zorganizowała większą instytneyę handlową pod
nazwą: „Polska Spółka handlowo przemysłowa i rol
nicza Poknciea w Kołomyi — Sto w. zareje?tr.
z ogran. poręką. Dzięki usilnym zabiegom i popar
ciu wybitnych obywateli miasta i okolicy — Spółka
„Pokucie" w krótkim czasie rozrosła się w potężną
Instytneyę finansową — zaopatrując miasto i oko
licę w najbardziej potrzebne artykuły aprowizacyine,
zwalczają: paskarstwo i lichwę żywnościową. Wo
bec nader szybkiego wzrostu agend, zakupiła Spółka
na własność obszerny gmach piętrowy, w którym
się mieszczą bmra i magazyny. Spółka Pokncie
w krótkim czas e zjednała sobie powszechne uzna
nie, tak ze strony władz rządowych, jak i publicz
ności, czego wyrazem było poświęcenie gmachu
i lokalności Spółki, które się odbyło dnia 25. b. m.
Po solennem nabożeństwie w kościele farnym,
odbyło się nroczyste poświęcenie przez ks. Ferenza — w obecności reprezentantów wszystkich
władz cywilnych i wojskowych, jak również wieln
ziemian okolicznych i członków Spółki.
Po bardzo podniośle wygłoszonych mowach na
temat organizacyi podobnych i instytncyi na kre
sach, przedstawiła Dyrekcya pokrótce rozwój kilku
miesięczny Spółki, jak to przy dobrej woli i ener
gicznej pracy ze skromnych funduszów, szybko za
częta się rozwijać tak, że obecnie obrót mesięczny
przenosi 5 000 000 K, a dotychczas dostarczyła
Spółka zwyż 480 wagonów rozmaitych artykułów
aprowizacyjnych t. j. zboża, mąki, owoców strącz
kowych, drzewa, soli, nafty, skóry, obówla etc.
Obecnie ma już w drodze 30 wagonów nasion rol
niczych, ponadto maszyny rolnicze gospodarcze,
szkło, żelazo i t. p. Rozwój Spółki „Pokucie" za
wdzięczać należy energicznej pracy Dyrekcyi, na
której czele stoją wybitni działacze społeczni na
Pokuciu pp. Bognmił Horodyski i Eustachy Tnrozański.

o dzieci ie8t najżywotniejszą kwestyą. Wśród bn
4$wy państwa nie wolno zapominać o tem że pań
stwó to bndować mnsi się na najmłodszej generacyi, która będzie podwalinami przyszłości Stąd też
mnsi się wszelkie wysiłki w tym kiernnku skie
rować.
Położenie jest trudne. Straszne wprost stosnnii
aprowizacyjne na każdym krokn piętrzą tn uciąż
liwe przeszkody, które niekiedy nie jesteśmy w sta
nie opanować. A jednak na siłach fizycznych, jakie
tworzy się dziś, będzie się wznosił przyszły gmach
społeczeństwa, tak, że jeżeli dziś tutaj nie ześrcdknje się nasza troska w niedalekiem jutro znaj
dziemy się w położeniu bez wyjścia.
Ogromną pomoc stanowią tutaj dary amerykań
skie, z których korzysta około 3000 dzieci szkol
nych. Żywność przydzieloną przez centralny korni
tet pomocy dla dzieci spożywają one wstanie ugo
towanym pod nadzorem nauczycielstwa w budyn
kach szkolnych. Zywncść podaje się w dostatecznej
wyznaczonej przez komitat ilości; za każdorazowy
posiłek opłacają dzieci po 30 halerzy, otrzymując
naprzemian pokarmy: kakao, bnłłd, ryż na mleku,
fasolę
Podajemy zdjęcie, przedstawiające chwilę, w któ
rej dziatwa spożywa podany posiłek w szkole w y
działowej żeńskiej im. Sienkiewicza w Podgórzu,
Polska Spółka handlowo prze myślowa

rolnlcsa w K o ło w y !: Gmach Spółki w Kołomyi.

Polaka'Spółka handlow o-pnem ysłow a i roln icza ** K ołom yi:
Zebrani gościa podczas poświęcenia gmachu Spółki.
Uczestnicy poświęcenia jgmachu z Dyrekcya
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ftsledzenle sejmowe zaczyni się z zisady od od
powiedzi Rsąlu, potem przychodzi kol aj na wnioski
Bagłe, znoszone do lastl marszałkowskiej, wreszcie
następuje „porządek dzienny*.

Z Cierni podobnem ma I kronikarz do czynienia.
Odpowiedzi rządowa, to mmlaty, jakie nań wloty
Wydawnictwo, wnioski najęła i interp-.lacye „do pióra
Kronikarskiego0 to głosy P. T. Czytelników, żądają
cych odpowiedzi, ioformasyi ltd. Po załatwieniu wszyst
kiego motna dopiero przejść do porządkn „tygo
dniowego*.
Co do pierwszego puiktn, to mam zaszczyt zwród i się do Szanownej „Czytelniczki z Rzeszowa* z wy
tłumaczeniem, te Ir/tac/a Jej nie mi zupełnie uza
sadnienia, gdyż ftomoścl i\lustrow%ne w tym czasie
Kie zdrotały, jedynie przez pom/ikę wydra towauo
w odnośnym numerze niewłaściwą cenę za egzemplarz,
«o zaraz w następnym sprostowano. Szanowna „Czy
telniczka* dała npust swej Irytajyl, wymyślając nam
od paskarzy i grotąc tak energicznie, te m mowoli
nasuwa się przypuszczenie, łe autorką listu nie była
białogłowa, lecz przedstawiciel płci brzydkiej, choć
snów nleofrankowanie listu przemawiałoby zz tem, te
to przecież była niewiasta. Aoy rzecz defiiicywnle roz
strzygnąć, oddaliśmy list do zbadania zawodowemu
grafologowi, ten jednak dotąd nie wydał jeszcze swojogo orzeczenia.
Tak czy owak, popędliwy mętczyzna, czy tet spo
kojna, o gołębiem sercu białogłowa niechaj się nie
potrzebnie nie gniewa, bo to tylko pomyłka. Ponadto
Kalety pamiętać, te „złość piękności szkodzi* i zwłasz
oza niewiastom jest z nią „ule do twarzy*.
Ze cena homsśn ilhstrowunifch podnosiła elę
** miarę jak się „poprąwiaiystjsuikl, temu się
"*yba Bikt nie dziwi, kto sobie zdaje z tego sprawę,
*e wazy.tko podrożało w tak niesłychany sposób, it
*• to, za co się płaciło przed wojną dajmy na to ko
ronę, trzeba dziś „sypnąć* i pięćiziesiąt koron, zi
łwr/* ®trłymnJa s!ę jakiś surog*t i jeszcze musi się
°lmym» 48 8,« * } distsłs!... Jeśli się we<łaf>r 7 f 0r^waaaie ft®nę naszego pisma, przy wy•uf
6 pi)eiłS»* « sobą tego rodzajn wydaw
nictwo, z podrożeniem, dajmy na to, jakiegoś pisma
codziennego, które z sześciu halerzy podskoczyło na
mlziesląt,. mnłI
przyznać, te byliśmy bardzo
umiarkowani 1 na zarzut „paskarstwa* bynajmniej nie
zasługujmy, owszem sami narzekamy na paskarzy,
2iCil
nanl we IttaM na każdym krokn.
Gdyby Interpelant czy Interpel ratka zestawili obe
cne koszta wydania numeru z dawniejszemi wydatkami
ua ten cel, złapaliby się podrostu za głowę, tak jak
my się łapiemy, nie wiedząc jak związać koniec
z końcem.
I dlatego bardzo nam przykro, te za nasze naj
lepsze chęci spotyka nas tego rodzajn „uraanie*.
Ale trudno 1... Jeszcze się ten nie urolzlł, kto dogodziłoy wszystkim.
Tyle na wytiamaczenie się z zarzutu, jaki nam
Kczyniono zupełnie bezpodstawnie.
Z kolei rzeczy należałoby tet odpowiedzieć na
Si «
zgłoszonych do „kronikarskiego
piorą , zachodzi przecież uzasadniona obawa, to w taKim razie braknąć może miejsca na „porządek fiygo'h
• Pomijamy ja zatem chwilowo milczeniem,
**6
7 s* olal czasie, gdy się Ich więcej nazbiera,
K r 1. i“ cal* kronikę, zwłaszcia, te kronikarz,
mULi , ,
Cł8g0
181)1 60 wykonać sut«ir S *
j? lb**ale byle ozem, interpelacye są zaś
łiftirt*
0
e* 48 odpowiadanie na nie wymiga zudrai k!®!,70 Prły*ot()waaia» a na to brak czasu, wei»u eJlt ? Bokwały sejmowej wolno pracować dzieńatu * w° . i &°d*In, w niedzielę zaś i święto musi
*7 * obowiązku próżnować.
^ o d u o w y*, jaki sobie kronikarz wyniH
j Dy6 Pri8dawszystklem nzapełnienlem kro^
11 motto - Wśród serdecznych
Przyjaciół psy M)ł8a łjł4ly.
slA« u l ^ 1 a* brak niej ica, motna było poświęcić
*a nu »0r0 J8^ ale ł»przyjaciołom“, dla „psów* jut
l 17T3ZJ}°' 818 ch/ bł każdy z P. T. CzytelnltAiiAM k T 8jl>le r8S*tę w duszy i zrozumiał mbAwiim ^ .kłr,a* ^a*«m motna ten temat porzucić,
tvl*A
koniki jedna po drogiej poświęcone
polityce>
*0 byłoby mote zidlto. W wielkim
pościa
mmi .u * 1! 1? sI* umirtwlać, ale i w tym kiernoza
D L aChiT*6 ***** milrę.
stosuu i wawnlflc,ale*,ł7 MalłC r®«Byśhń stanowią
i * to m6*t
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w trąbę puścić nie mogę,
gdyż dziś, choć jest to połączone z trudnościami, politykuje

katdy. Dała temu wyraz krakowska Rada mlaska, wy
rażając na pierwszem w*eUopost;nem posiedzeniu, w dniu
19 lutego, tąianie, aby zawarto pokój z bolsze
wikami.
Kwestya „wojna, czy pokój* zajnnje dziś jwszystkich 1 dzieli społeczeństwo na dwa wrogie obozy.
Oświadczysz się za wojną, nawymyślają ei od „naro
dowych demokratów*, bąkniesz o pokoju, powiedzą,
te jesteś zdeklarowanym bolszewikiem i wsiaftą na
Eitonlę, która pokój zawarła z Rcsyą I jut odczuwa
jego skntki, ma zarazą, drożyzną i komanlstyczną agitacyę.
Nasza Rida oświadczyła się większością głosów
za pokojem i ma tę błogą nadzieją, żj, o ile będzie
sią kto liczył z jej zdaniem, pokój będzie zawarty.
Nie bąlzłe to nawet połączone z trnla ościami. Zirazy,
drożyzną i agitacyę bolszewicką mamy jut u siebie.
Prawdziwie „aeuhalnych*, którzy nie są ani za
pokojem, ani za wojną, ale radzi bylioy, aby jot raz
nastały lepsze czasy, jest stosukowo mało. Należy
do nich i kronikarz.
Pjlitykowraie, jak sią wyżej rzekło, połączone jest
obecnie z trolnoścłaml. Najważniejsze kwest/e o na
wiało sią zwykłe przy bombce, teraz, gdy kosztuje
ona cztery korony, najwyżej raz na tydzień motna
sobie na podobny wydatek pozwolić.
Pontem raz Ind dwa razy w tygodnia (zalożale
od tego, jak prędko komo rośnie broda), prowalziło
się dyskusye polityczne z swym golibroią w czasie
dokonywanych przez niego „operacyi*. Dziś i w tym
kierankn trzeba zaprowadzić oszczędności, glyt golibrolzi, idąc za przykładen innych, podwyższają cennik
co najmniej rzz na tydzień. Ooacnie, jzk się sam kro
nikarz miał sposobność przeconać ni swej skórze
i kieszeni, ostrzyżenie i ogolute, bez tadiych spseyalnych zabiegów, kosztnjc dwadzieścia koron. T/le
przynajmniej kazano mn zapłacić za jedenastominuśowe
posiedzenie.
Bądzhmy zatem chodzić zarośnięci jtk d.lcy lu
dzie, ale odpalną także polityczne rozmowy, jzkie sią
z mistrzam nożyc i brzytwy prowadziło. A trzeba
wiedzieć, te każdy goLbrola to polityk z krwi i kości
i urodzony dyplomata. I dziwić się należy, ta tak
ich mato bierze dotąd udział w tyciu pnolicznem.
Na posiedzeniu Ridy miasta w dnu 19 lutego
uchwalono ził>tyć miejską f*b;ykę mydta, być mcżd,
te wpłynie to na obniżenie cen w „salonach fryzyerskich*, wialomo bowiem, te mydło jest niezbąine do
golenia.
Z chwilą gdy ową fibryką puść! się w ru ih, po
prawi się wszystko i pój Izie „jak po mydle*. Mimy
wprawdzie przysłowie „wyszedł jik Ztbtocfcl na my
dle*, ale óno do naszych stos raków nie mote sią
stoiowaó, gdyż, o ile ml wiadomo, wyrobem miejskiego
mydła nie zajmaje sią żaden Ztbiocki, a cylzo człon
kowie tej rodziny nie miją do niego szczęścia.
Many jut kamieniołomy w Miękini, mamy kopalnie
wąglt w Jiworznie, obecnie przyoywa fibryka mydła,
eo jest jediym dowodem więcej, te Kraków jest wielkłem miastem i te po winien mieć swą włisią operą,
do której z pewnością nie bratnie kandydatów i kandy
datek, gdyż, jak wiadomo, śpiewamy coraz cieniej,
ale i coraz żałośniej.
Czy na poprawę stosraków wpłynie zmiana Rady
przybocznej (przy tronie p. prezydenta) na Komnyę
ftprowlsaeyjaą, tego powiedzieć nie metemy, ale nie
tracimy nadziel, te wszystko pójdzie starym porząd
kiem, bo zmieniła s!ą tylto nazwa, ale nie ladzie,
którzy w sktad tej instytncyi wchodzą. A jat stwlerlza
kommikat Urzędu zdrowia, pojawia sią jat i w Kra
kowie epidemia śpiączki. Nie są cd niej wolni nawet
ojcowie miasta. Objawia sią ona, jak stwierdzają po
wagi lekarskie, zapalaniem w sen i dlatego tak się
nazywa. Oiooa nią dotknięta, zbudzona ze snn, na
zapytania odpowiada niechętnie, zachwuje się apaty
cznie i mówi nie zawsze do rzeczy, a coś podooiego
można u nas skoistatować w czasie różnego rodzaju
posiedzeń.
Mamy zatem Komisy* aprowlzacyjuą, ale byłoby
lepiej, aby jej nie było, był natom ast chleb, tłuizcze,
cukier, mąza, mięso, wędliny icl. Ni to się jediak
nie zanosi. Masta będą scaziie ni bardzo ciężki przed
nówek, choć Sejm ach walił s*iwes;r zbocz, pozostałego
n zgraryaszy po odetawteiu k i ttngeita. Zt cetnar
metryczny pszenicy płaci R<*d 315 mirek, a paskarz
1800 koron, nic też dziwiego, ze roliik woli swa
zapasy sprzedać po Jtllkakroć wyższej cenie.
Minister aprowizacyi oświadczył wprawdżle, te sytuacya jest pomyślną, choć bowiem liczono na dwadzieśeia trzy tysiące wa^onó f zboża, a bąlzle ich
tylko piętnaście, do kwietnia z głodu nie pomrzemy,
a potem będzie wiosna, śtowikl oęlą śpiewać, michy
brzęczeć, więc nikt nie będ*le m/ilat o tak prozaicznej
rzeczy, jak jedzenie.
A wiosna zolita się jnż do nas I to wielkim kro
kiem. W Paryżu;jsą jut fijołki i kwitną podobno brzo
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skwinie (powtarzam to na odpowiedzialność Jturyera),
w Krakowie zaś pojawiły się na wystawach modniarskich nowe modele kapeluszy wiosennych, takie, co
to na nich właściwie niema nic, ale dato kosztują.
Tchnienie wiosny poczuł i Wojtek pani Uaef (do
wiedziałem się, te to niewiasta, ch)ć stale używa,
pisząc o sobie, rodzaju męiklego). O 61 Wojtek (kot,
o ile kto ciekawy 1...), nie bacząc ni to, te jeszcze
luty, a koci karnawał zaczyna się w mircu, romansuje
wnajlep3zeztłustą, białą kotką z sąsiedztwa, co Autorka
w sążnistym artykule podaj) d> publicznej wiadcmości, jako dowód, te wiosna idzie 1... To samo zresztą
przepowiada I pewien 'uczony, który się zupełnie nie
zna na astronomii i meteorologii, mim) to przecież
czasem się nie myli.
In wiosna wcześniej się rozpocznie, tem dla naa
lepiej, o tyle tylko natnralnie, te nie będziemy marznąć,
ab trzeba będzie zato koolć tonie wiosenny kapelusz,
0 ozem przypom ina w K u n je r s e ta ł sama pani „ H i e f * ,
n iby to po m ęska pokpiw ając sobie z d ziw a ctw m o d y ,
ale m im ) to zw racając na nie stale n w agę ^ z y te ln iczak, aby kłopotały g ł o r y sw y m mężom.

A propos karnawału, al) nie kociego, lecz ludz
kiego. Pani „Hief* wytykała Krakowlaiom „karawaniarstwo*, zarzucała, te nie umieją się bawić itd., gdy
się zaś karnawat skońuyi, pisze najwyrAŻniej, te b/ł
bardzo huczny, a niewiasty do dziś śnią o nim i nawet
przaz sen wzdychają i powtarzają figa;y tego lab
oweg) tańca.
I ja jestem togo zdania, te bawiono się hnsinie
1 to nawet zanadto hucznie, nie b/ł to jediak praw
dziwy ogiań, ab f ajarwerki, po których zsstał tylko
dym-wspjmlianie. Na rach maheństi nie wpłynął oft
bardiiaj otywlająco, ch>ć meta się mylę.
W graicle rzeczy to kirnawał jeszcze się nie
skończył, obecnie bowiem mam/ żydowski, jak się
przekonałem z ogłoszeń, zawialimlających o rancie
z zabawą taneczną w dilu 28 Innego w sali krakowsdeg) „Soiota*, urządzonym przez S1:)tarzyszsnie
kand/daców adwokackich. W tymże dniu miszarada
w S*Li sasilej.
K;o więc nie wyskakał się należycie w czasie na
szego karnzwała, miał jeszcze sposobność teraz, koci
karnawał, niestety, jnż mu jej nie nastręczy.
Ale i koty, zapewne dzięki wojnie, jakoś się zmo
dernizowały i zapominają o diwayra trad/cyach, śla
dem iuizl orządzając sobie karnawał przez cały rok.
ó r Wjjtu to zatem stary konserwatysta, szanujący
kocie trad/eye, choć mi się jzkoś barlzo spieszy
i początau marca nie nuże się doczekać. Gzy jednak
nie są to fałszywe alarm/?.., Gzy on się nie myli?...
A może zamiast aroczego tcnnleaia wiosny 1 „btękltneg)*, eiepłago po flesrza (defialcya Kurper*) czeka
nas jeszcze zimny po ?lew wiatru 1 śnieg, który za
mrozi nasze nadzieje?
Czekajmy, a przekonamy s ą, czy się Wojtek nie
omylił. Jeśli sprawdzą się jego przecząeta wiosenne,
mize być pewny nie tylko uznania, lecz i nagrody.
Najctuśclejsia m/sz, j tką mi się ula upolować, będzie
tym widocznym znakiem mej wdzięczności.
Będzie to w praw dzie połączone z pswaetn trudno
ściam i, bo i skąd tu w ziąć m /s z i do t e g ) tłu s tą ? .,.
C n /o a ze składa ja d a g ) pa sta rza, m ającego nagrom a
dź m e z a p i s / na czarną godzin ę.
I k oty zatem p o 
w in ny narzekać na ap row iza cyę, t a l ja k narzekają ju t
p sy, k tórym człow iek zjada to , ce było d a nich prze
znaczone i do teg o jeszcze naktada na
nie n ow e
podatki. P od ob n o w gron ie rad ców m iejsk ich znalazł
się jeden śm atak, k tó r y zapropon ow ał, a oy op od a tk o
w a ć 1 c o t y , ale się spotkał z og óln ą op ozy cy ą , g d y i
g roziłob y to r e w jlo c y ą zw łaszcza
starych panien,
o k t ó r /c h śp iew ał p o e ta :

„S;arej paanie to podarek:
Piesek, kotek lub kanarek...*
Z p om lę izy nich w yróżn ia przecież kota, ehw aląe
ja go za n liow a n ie porządku, ale oburzają się nieraz na
je g o nocne w łó cz ę g i po dach ach .

Jjj stsropraieńskid serce nie roznnie, ie to prze
cież „tehlianie wiosny* 1 ) Ą przeczucie l
N echij przypadkiem nie posądzi kso kto kronika
rza, te on jest zbyć „wiosennie* usposobiony, zwła
szcza, te jedno z pism kracowstlch doniosło, iż f mąkczytil miją swój „wiek krytyczny*, który sle rozpo
czyna zwykle po sDńtienin czserdzleitki. Najs;ateeznisjsz/ ditąl obywatel staje się aagb htkoduehem,
nwolziciabm, lowelasem I t. d.
Kronkirz dawno jiż przekroczył ten życiowy Rabikon, ale czegoś podobnego u siebie dotąd nie zau
ważył... Kto jednak wie!... Powiada przysłowie, te
czasem w scar/m piecu d/abeł pall, ale taki stary piec,
niestety, nie graj), cyiko d/m i
I ten zim ny wiatr przykrej rzeczy w istości ro zw ie w a
b ezlitośn ie w szy stk ie k r u t k a n c i e w iosenne m arzenia.

O li et szczęśliwszym jest od niego taki czworo
nożny Wojtek!...
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- N id nic - mówiła dalej bezsilnie z bez
miernem znurzeniem w oczach. Róbcie, co chce
cie 1 przecież wam czegoś zabronić nie jest
w mojej mocy..., ale mnie do tego nie mieszaj
cie..., ja nie chcę o niczem wiedziećl... Do mnie
Isia przyjdzie, to wierni bo o jej przywiązaniu
nie wątpiłam nigdy, a czy będzie się chciała
z rodzicami pogodzić, to już jej rzeczl Wiem
tylko jedno, że ja żadnego nacisku w tym kie
runku na niej wywierać nie będę.
Łagodność Boguckiej zniknęła w jednej chwili.
Stanęła przed janką rozjątrzona do żywego jej
słowami.
- jak ty śmiesz w ten sposób przemawiać
do rodziców ? - zasyczała cicho.
- Śmiem, boście mnie sami po
stępowaniem waszem do tego upo
ważnili 1 Daleką byłam od kryty
kowania rodziców, ale samiście mi
czyny wasze w oczy rzucili i są
dzić kazali. O jedno was tylko pro
szę. Wyłączcie mnie z waszego
życia, jeżeli chodzić będzie o po
moc materyalną, to uczynię zawsze,
co będzie w mojej m ocy - ale nie
żądajcie odemnie nic więcej, bo nic
wam już z siebie dać nie mogę.
Boźel Dlaczego wy tacy jesteście,
dlaczego? - żaliła się, jak małe
dziecko, tłumiąc siłą łzy, łamiące
jej głos.
- Co znowu 1 spokoju trochę,
spokoju - wystąpił Bogucki, nad
rabiając miną. Po co się tak zaraz
wzruszasz i denerwujesz niepo
trzebnie. W rodzinie bywa różnie...
panie tego... Poróźnią się... pogo
dzą... i dziura się w niebte z tego
nie zrobi, jesteś podrażniona i nie
dziwię ci się wcale. Ludwik nie
był wcale niczem dla ciebie. Ale
jakoś panie tego... będzie... syfuacya się poprawi... A co do Isi, to
jeszcze pomówimy, niema co takie
gwałty robić.
- Nie cofnę tego, co powiedzia
łam, proszę pamiętać - wymówiła
janka dobitnie.
Bogucka wzruszyła ramionami.
- Zawsze byłaś egzaltowaną
i romantycznie nastrojoną - w e
stchnęła ciężko. Dlatego też nie
przywiązuję wagi do słów twoich,
wypowiedzianych w podnieceniu.
]ak się uspokoisz, to przyznasz
sama, jak by aś niesprawiedliwą
dla nas. Żałuję tylko, że pośw ięci
łam jedno posiedzenie, aby przyjść
do ciebie po to, żeby usłyszeć tak
przyjemne wymówki. Nie przypuszczałam, aby
najlepsze nasze zamiary były tak opacznie zro
zumiane.
- Zrozumiałam je tak, jak zrozumiane być
powinny. Nie mam sobie nic do zarzucenia.
- Chciałbym się zobaczyć z Ludwikiem zagadnął Bogucki, wstając. - Kiedy go za
stać m ogę?
Nie wiem - odparła obojętnie Janka. Mój
mąż mało kiedy jest w domu.
- Nie dziwię się - uśmiechnęła się iro
nicznie Bogucka, zabierając się do odejścia,
leżeli się tak z nim obchodzisz, jak z rodzicami...
- Nie wypominajźe jej już tego - zrnitygował żonę Bogucki. Każdy człowiek ma panie
tego... swoje przyjemne i mniej przyjemne chwile.
No, bądź zdrowa moja kochana. Wpadnę tu
którego dnia zobaczyć się z Ludwikiem. Po
wyjściu rodziców janka długą chwilę siedziała
jakby przygłuszona i zmartwiała. Nawet radość
z powrotu Isi przycichła w niej zaciemniona
świeźem wspomnieniem przykrej sceny i my
ślami, które rózburzyły się w niej, sprowadzając
jakąś bezsilność i upadek fizycznej energii.
Po jakimś czasie przemogła się jednak, ubrała
szybko i zamknąwszy mieszkanie, wyszła na
ulicę.

Atmosfera pokoju dusiła ją. Czuła w sobie
usilną potrzebę ruchu i odświeżenia przemę
czonego umysłu. Nęcił ją spokój chcćby chwi
lowy, gdzieś na polach za miastem w prze
strzeni wolnej od głosów ludzi i ich widoku.
Minęła szybko parę ulic hałaśliwszych pod wie
czór, gdzie już mroki rozpędzone rdzawym bla
skiem latarni, skłębiły się w zaukach i pod
osłoną drzew wydostała się na przedmieście,
a później w pole, opustoszałe już o tej porze.
Ciemność już tu zaległa głęboka, tylko gdzieś
w dali migały jakieś czerwonawe światełka
i szmer głuchy od miasta szedł niesiony falą
powietrza jakby szum toczącej się wody dale
kiej i spokojnej.
Janka, przyzwyczajona od dziecka do bez
granicznej swobody i wszelkich rozmiarów pól
i lasów, po których uganiała do woli swojej
i fantazyi, wchłaniając w siebie kościelną ciszę,
przesyconą żywicznem, świeźem tchnieniem odetchnęła tu już lżejszą piersią. Ciężki wir jej
myśli biegł już spokojnym forem, przykre zde
nerwowanie zamieniło się w cichy smutek i za
myślenie. Kiedy po godzinie powracała w stronę

„Odetchnęła tu lżejszą piersią".

miasta, myśl o rychłem ujrzeniu Isi występo
wała już radośnie niezmącona niczem, dając
zapomnienie własnych trosk i ciężarów...
.

IX.

W parę dni później ściągnęła do Krakowa
pani Anna z lsią. Towarzyszył im Leszczyc,
który zawczasu przygotował mieszkanie i- po
mógł w pierwszych urządzeniach. Mieszkanie
było skromne. Dwa pokoiki z kuchnią, ale przy
brane dobrym gustem pani Anny, nabrały zaraz
sympatycznego wyglądu. Isf nie bardzo się po
dobał ten przymusowy pobyt w Krakowie, do
którego zraziła się przez przykre wspomnienia
z nim złączone, ale pocieszała się myślą, źe
jak tylko uzyska pozwolenie rodziców na swoje
małżeństwo, zabierze jankę ze sobą i powrócą
do Wiednia.
Dzień był gorący i pogodny kiedy nazajutrz
po przyjeździe wybrała się z gorączkową nie
cierpliwością do janki, ciesząc się niespodzianką,
jaką jej zgotuje.
Ciepłe fale, jakby roztopionego złota, lały się
z nieba, zaciągniętego jednolitym, głębokim la
zurem. W jaskrawy sposób uwydatniały gdzie
niegdzie żywiej wybijające się plamy farb różno
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kolorowych, chwilowem ożywieniem barwiąc
wypełzłe miejsca - złociły nędzne, wybladłe
twarze przechodniów, podkreślały jakby śmiałem
pociągnięciem pendzla taksamo i wytw órczość
kolorową bcgatych strojów jak i szarą nędzę
wystrzępionych łachmanów, przesuwających się
szybko i lękliwie w śtód tłumów. Nawet stare
kamienice, pokryte stuletnią warstwą pyłu, py
szniły się, niby złotą, nową powłoką, zdając się
urągać złośliwości czasu i zniszczenia. Blaszane
dachy kościołów i strzeliste smukłe wieżyczki,
prostujące się dumnie w przestrzeni, aź ośle
piały gorącym blaskiem, który bił od nich, roz
taczając kręgi złotego, rozpylonego śwtatła w o
koło.
Isia z radością biegła żywo przez ulicę mia
sta, nie zwracając uwagi na upał, który coraz
gęściejszym ciężarem kładł się na mury i cho
dniki, rozpalone już do białości. Uśmiechała się
sama do siebie, wspominając, źe przecież czuje
się w całkiem innem nastroju niż wtedy, kiedy
wyjeżdżała, nie zdając sobie sprawy z tego co
robi, pod wpływem rozkiełzanego żalu i złości
długo tłumionej.
jak huragan wpadła do mie
szkania janki i rzuciła się na nią,
omało nie przewracając maszyny
i stołka.
janka zerwała się od roboty
blada ze wzruszenia.
- lsial lsial wróciłaś przecież zawołała drżącym głosem, patrząc
chciwie w jej twarz roześmiana
i zarumienioną szybkim biegiem.
- A widzisz, źe wróciłam starał
1 to z dobremi nowinami jeszcze.
Żebyś ty wiedziała, jak ja się nie
mogłam doczekać tej; chwili. Nie
widziałyśmy się kopęllat chyba!trzepała Isia, dusząc jankę w uści
skach. Ohl jak ja się cieszęl Gwałtul
nie wytrzymam starał A to ci wyż
sza frajda 1 Co, pow iedz? A ty już
może myślałaś, źe mnie już dawno
dyabli wzięli - prawda?
- Wiedziałam, źe do mnie przyjedziesz, źe cię zobaczę - mówiła
serdecznie janka, gładząc jej nie
sforne włosy. Czekam od paru dni
już na ciebie.
Isia zdziwiona odsunęła się.
- jakto? toś ty wiedziała o moim
przyjeździe - zawołała z rozcza
rowaniem w głowie.
- Rodzice fu byli przed wczoraj
i przynieśli mi tę wiadom ość odparła niechętnie janka, przypo
minając sobie przykrą scenę, którą
przejść musiała.
- już? a to* się pospieszyli!
Ciekawa jestem, kto ich tak do
brze poinformował! Ale głupstwo
wszystko, kiedy jestem, c o ?
Okręciła się kilka razy po po
koju i usiadła zdyszona, śmiejąc się
głośno.*
- janka, tak się cieszę, żebym
kamienicę przeskoczyłal Bo ty nic
nie wiesz jeszcze. Wszystko się jąk
ną jwspanialej zakończyło, choć pani Annadyablo
miała roboty, póki na swojem nie postawiła!
Pisała ci o tern?
- Coś nie coś w początku, ale potem długo
nie miałam wiadomości i nie wiedziałam, jak
sobie to tłumaczyć.
- A no, bo widzisz wszystko było jeszcze
w zawieszeniu. Musieliśmy ugłaskać papę Wa
lewicza, bo stary nie baidzo fam chciał mnie za
synową. Ale daliśmy z nim sobie radę. A Hen
ryk, to powiadam ci marcypanowy chłop. On
zaraz zwąchał, źe ja szusa strzeliłam i napro
wadził mnie na drogę „świętej m oralności"!
- Zacny chłopak! Ale czy ty Isiu pójdziesz
do rodziców - zapytała lanka z pewnem w a
haniem.
Czoło Isi zasępiło się, a w oczach błysnął
dawny wyraz niechęci i żalu.
- Nie wiem ieszcze stara... nie wiem - w y
mówiła niecierpliwie. Nie mogłabym teraz do
prawdy! jak pomyślę, źe przez fen dom cały
o mało na psy nie poszłam... to mnie taka złość
ogarnia, źe biłabym w około. Może kiedyś...
później... Ale nie mówmy o lem. Janka, nie psuj
mi chwili tern przypomnieniem.
(Ciąg dalszy nastąpi).
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Po marszfłkn zabrał znown głos R. Poincare,
podniosła entnzyastyczny okrzyk na cześć Jofffe a
wyrażając hołd wodzom narodu. Wspomniał także
nieśmiertelnego zwycięscy z r. 1914.
. Lądem i morzem powracają do swej ojczyzny
Następnie począł mówić marszałek Foch. W twar o markizie Yogńć ale szybko przeszedł do kreślenia
jeficy niemieccy. Ostatni transport odjeżdża jnż dych i1silnych słowach podnosił zasięgi markiza obrazo wielkiego Francuza Focha.
* «emi francuskiej. Są to przeważnie oficerowie, Yogiió, swego poprzednika, który tak sławnie i uBlady, o twarzy sknpionej i nacechowanej *głęKtórzy byli internowani na polach Bjyardyille, od
jechali z wyspy A ć-on. Między nimi był znany pułKownik schwytany podczas wyprawy zeppelinowej
0 Ąnglii celem bombardowania Londynu. Znisz
czenie statku zm.siło go do wylądowania w An
glii, gdzie też został schwytany i internowany.

Poirłt z frmryi ostatnich jeńców niemieckich.

H ołd A kadem ii fran cu skie!
w odzom .
Dniem uroczystym Francyi był hołd złożony
Sft2eZ* a d P*ryską wodzom. Nastrój panował
* nroczysty Uwaga licznie zgromadzonej
publiczności ogni kowała słę na wodzach, którzy
Erl-u
zajmować miejsca w salach akader i Ixr Najpierw okazał się poważny, blady gene
rał Weygard naj wytrwalszy i najdzielniejszy pra
cownik przy marszałku Fochu, potem generał Mingim, ze swoim czarnym wzrokiem, milczący, o wy
trawnych ruchach, generał Berdonl&t, energiczny
i rzutki nastęica Focha i Balfonrier’a w dowódz
twie 20 korpusu, generał Pćiel^n, młody sekretarz
generalny prezydenta Republiki. Po chwili gorące
i nieustające okrzyki powitały wytrawnego i powa
znego starca generała Maunoury. Dłagi czas spo
czywały tysiące oczu na tej tragicznej twarzy ośle
płego bohatera. Wzniosły się znowu okrzyki, gdy
na silę wszedł Raymond Poincaić, potem czynny
szef państwa za:ął miejsce między sekretarzem Fr.
p ? 8onsławnymhistorykiemi kanc’erzem H. Bóznićr.
zwrS2?!8 gd?» okUski" ano marszałka Focha, ten
nirynli ^lę kłani8^c do kierownika szkoły politechz w7 rA^feycmet a’ ^ letniego starca, wychudłego,
wsMdł
y“ - życia ' świeżości- Następnie
Mego w S ° Wy
Jmaf8zalek
« obok
ncyi

pTtata ohJf T

lZa trzeci “ "»»hk F«-

Powrót z Francyi ostatnich jeńców n le m le ck io h : Odjazd feńców niemieckich z wyspy Olćron; oficerowie z pola
Spokojnie nii»« i 7*.?1Dbrawn’owymi oklaskami,
de Biyardyille wsiadają na okręty, które ich mają odwieść do’ Niemiec.
wybrany prezvden> w
Dsschanel niedawno
wstała J y T s t e u^ 8C^ P°-8,P0 ,te>‘ C‘ ta sala P<" żytac nie służył ojczyźnie jako dawny ambasador boką powagą marszałek wysłuchał słów szefa pań
który odpowildfł rt.nt f>‘ w“ Sl« “ "szalek Foch, w
Kocstantynopoln i Wiedain, generalny prezydent stwa, w którego głosie czuć było radość, że może
Stowarzyszenia pomocy rannym żołnierzom, który oddać cześć zasłngom marszałka.
swoją pracą i poświęceniem powinien służyć za
Poincaić wspomniał o pracy Focha jako profe
wzór. Następnie rzucił garść wspomnień w prze sora Instytutu wojennego, o pierwszych miesiącach
szłość nied wną, czynią™, ailnzye do obecnej chwili. wojny, następnie o zasługach jego na stanowisku
słowach do F’nph»l,ICai^ l z,w.r4cil sl9 w gorących Ci
8 2 a panowała na sali, gdy marszałek kończył swe generała, a wreszcie naczelnego wodza armii, krótko
wielkiego bojownika
* ^#ldJ3m dla
którr Me 7 . . 7 Si f a“ yi’ a “Mtępnie do tego, przemówienie i bnrzliwe brawa wzniosły się przy przeszedł koleje wojny i doszedł do jej końca
chwilach F iw 1?’ • * ®tr*cii nadziei w ciężkich słowach: ^Masimy opanować Ren, bo n jego granicy w zwycięskiej gloryi Francyi. „Zdawało się, że
cnwuach Francyi i stanął nad Marną. Cała sala kończy się niebezpieczeństwo naszej ojczyzny*.
chwila jest ciężka, że przewali się i zwali wszystko

HoM Akademii iranonakle] wodiom : Uroczyste przyjęcie wodzów w sa i Akademii.
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w przepaść — mówił prezydent — ale nie, tak
nie było. Naprzód, ieszcze szybciej naprzód. I woj
ska pod wodzą Focha słuchały rozkazn. Straszna
trójca trzech cesarzy: Wilhelm, Hindenburg i L udendoiff uptdla z łoskotemu. 10 listopada przyszło
do zawieszenia broni — kończył sią ostatni akt
pracy Focha.
Szalone, entuzjastyczne brawa trwały długą
chwilą Tymczasem na podwórcu Akaiemii ciągłe
warczały bą;ny.

Pawełek stawiał pierwsze kroki na te* estradzie.
Z tago u alentowanego malca wvrósł wielki artysta,
bezsprzecznie jedenz największych skrzypkóww świe
cie. Olbrzymia technika lewei reki, nieporównany
wprost smyczek, nawskróś muzykalna organizacya,
z natury i szczery temperament, uiąty w karby
przez poważne wykształcenie muzyczne — wszystko
to razem składa sie na srrą, w której podziw i za
chwyt budzi zarówno nieskazitelną czystość i bie
głość w pasażach lub tryl»ch, jak przedziwna pięk
ność tonu w kantylenie, iak wreszcie interpretacya,
niesłychanie żvwa i barwna. S*la była przepeł
niona — oklaskom nie było końca.
Koncert Pawła Kubańskiego wraz ze zuakomr
sym kompozvtorem, Karolem Szymanowskim, odbą*
dzie sie w Krakowie w niedziele 7 marca b. r.
Drugim koncertem, który musi wywołać zrozn
miałe zainteresowanie, iest wieczór śpiewaczki
Aleksandry Szafrańskie i, ulubienicy publicz
ności krakowskiej. Jej niezrównane kreacye sce
niczne w operze „Carmen" i „Werter" utrwaliły
sią w pamięci słuchaczów. Jei głęboki mezosopranowy głos posiada zarówno akcenty dramatyczne,
jak i miąkkie tony subtelnego liryzmn. P. Szafrań
ska jest pierwszorzędną pieśniarką. Staranna deklamacya tekstu, uczuciowy wyraz muzyki znajduje
w jej interpret«cyi niedościgniony wzór. Stylowy
program ukaże interpretacye artystki w jej wszech
stronnej sile. Koncert odbądzie sią dnia 6 marca
w sobotę, w s*li „Sokoła", w imprezie Krakow
skiego Biura Koncertowego E. Bajański. Koncert
ten, jak również słynnego skrzypka, Pawła Kochań
skiego i sławnego kompozytora, Karola Ssymanowskiego, bądzie prawdziwą ozdobą obecnogo sezonu
koncertowego.
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twarzającym w każdej cząstce z pieczołowitością
malowane nastroje — oto cechy „Opornych" i dożo
serca, łez, bólu na widok tych strasznych scen
przemocy i gwałtu, na które bezsilnie musi sią pa
trzeć i giąć, giąć aż do ziemi, io tak los każe.
Książka z tych powodów może słożyć jako materyal agitacyjny i informacyjny, jak tam sią żyje
i jako biblia, jak tam sią czuje po polsku i jak
powinno sią być Polakiem.
Jeszcze styl. Autor nad tem roświąca dożo czasu,
stara sią o wyrzeźbienie każdego zdania, aby miało
ono metaliczny dźwią^ i z drugiem, albo trzeciem

Nowe książki
i
Z sali k o n ce r to w e ): Aleksandra Szafrańska.

Z Sali koncertowej.
„Krakowskie Biuro Koncertowe E. Bajański",
które w bieżącym sezonie koncertowym urządziło
w naszem mieście, mimo licznych irodności komu
nikac?jnych szereg wielkich koncertów artystów
zagranicznych, zdołało pozyskać również i słynnego
skrzypka-wirtuoza, Pawła Kochańskiego, który na
cztery tygodnie przyjechał z zagranicy do Polski.
Kilkoma swymi koncertami w warszawskiej Filtur
monii zdobył wyjątkowe sukcesy, a prasa warszaw
ska powitała go słowami najwyższego zachwytu
i tak sprawozdawca muzyczny, Franciszek Brzeziń
ski, pisał w Rnrgerze Warszawskim. Po dłagiej nieo
becności przybyi Paweł Kochański do Warszawy
i wystąoil w Filharmonii warszawskiej. Koncert
jego przypomniał nam dawne czasy, kiedy mały

Wiktor Jan: „Oporni". Opowieści z Podlesia.
Nakł. Wydawnictwa polskiego. Lwów, 1920.
Od pewnego czasu pojawiają są w czasopismach lwowskich nowele p. Wiktora Jana, czerpane
z życia zwierząt. Autor ich wziął sią do pracy na
pola rozpościeraiącem sią w naszej literaturze ślepemi ugorami. Był Dygasiński, stworzył kilka arcy
dzieł, a ponadto zupełnie nic. Nowele p. Wiktora
odznaczają sią doskonaleni zroznmieniem psychologii
zwierzącej, popartem skrzętną obseraracyą. 01 Dy
gasińskiego różnią *fą „ngazdowieniem" tych pta
ków i zwierząt, które czują sią wsią pod każ
dym wzglądem.
W ostatnich dniach nkazali sią „Oporni", szereg
opowiadań z życia podlaskiego, zaczerpniętych z nie
dalekiej przeszłości, bo z krwawej doli pod pięścią
okupantów. Autor Ind podlaski zna dobrze, umie
się wczuć w jego myśli, w to co tam boli, płacze,
co sią cieszy i raduje, w każde drgnienie codzien
nego życia. I razem z nimi płacze z bólu i razem
z nimi chce wywalczyć lepszą dolą. Zagląda do
każdej chaty, interesnje sią żywo wszystkiemi spra
wami i wyciąga rące bezradne, bo tam pieść nad
tym Indem spoczywa. Gdyby choć jedną radą. Glą-.
boki liryzm, wspomagany wspaniałym stylem, od
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prządło sią, jakby łańcuszek błyszczących kamieni,
bławatów, maków i innego kwiecia, które czuć
w każdym wiersza.
Na jedno tylko zwrócą uwagą. Autor nie zna
dyalogów, widać silenie sią nad sprecyzowaniem
wartkiej i płynnej rozmowy, czasem staranie o bra
wurować, czasem nawet uczucie hamuje sią w dyalogu. Jest tu duża pretensyonalność o potoczystość.
ale nie osiągnięta, raczej szablonowa i niezręczna.
Widać, że autor czuje dobrze, co ci jego bohatero
wie mówią, ale sam nie umie jeszcze tego wypo
wiedzieć. Zwłaszcza, że sam utrudnił sobie sytuacyą.
Forma. Żeromski, czy Reymont daleko szczęśliwszą
formą obrali. Autor, robiąc wycieczką z kolumną
sanitarną, opisuje swojo wrażenia, starając sią ująć
je w formą nowel. Zamiar prysnął wobec tradności,
a przez to i dyslog rozpłynął sią czasem w roz
drobnione urywki. Szkoda, że p. Wiktor nie pisał
nowel zamiast opowiadań; bo przez to osiągnąłby
to, czego brak opowiadaniom. W każdym razie za
rysowuje sią ta silny i samoistny talent. Ksiątka
warta przeczytania.

Odpowiedzi od Reclakcyi:
P. T. Czytelników, nadsyłających rozwiązania zagadek, upra
szamy o wcześniejszą ekspedycyę rozwiązań, gdyż bardzo czę
sto otrzymujemy je już po zamknięciu numeru.
W. P B . Weres*cgyń(>ki Lnów Tylko ci z nad yłających
iozwiązan;a będą dopuszczeni do udziału w losowaniu, Hórzy
przynajmniej półroczną prenum*rate opłacają, wprost w naszej
Centralnej Administracji, Braków XV., rl. Kazimierza * ielbiego 1. 95. ’ rennmeratę irożna nadesłać każdej chwili.
W P W Catżgcki, Łobaów. Rozwiązanie Wielkiej szarady
konkursowej nadeszło bez kpon n, wyciętego z nnmeru i na
leżycie wypełnionego.
WP. A. B. Lwów. W pierwszem ogłoszeniu Wielkiej ezarady, w cyfrach, skradających pię/ dz,'esiąt wyrazów, zaszły dro
bne omyłki druhu, które w następnym numerze sprostowano.
Nadesłane rozwiązanie jest ważne i będzie dopuszczone do
losowania.

S sali k o n o e rto w e j: Paweł Kochański.
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TADEUSZ KANNENBERG.

HE-LA1
Słupski, choć młody, jednak powodów do
smutku miał tak wiele, że słusznie mógł mieć
pretensyę do świata, że dzieje mu się krzywda.
Wszak miał lat 33 i — rzecz niesłychana —
n*gdy się nie kochał!
Tak jakoś zeszło!
Szkoła, lekcye, egzaminy, wojsko, praktyka
inżynierska i tak dzień za dniem, aż do dziś.
Rok mija, odkąd Słupski „siedzi" na posa
dzie. Prowincya rzetelna. Trudno byłoby tu
wytrzymać, gdyby nie Niewiczowa, u której
najął mieszkanie z utrzymaniem.
Niewiczowa ? — rozmyślał. — Przy niej
czuje się dziwnie spokojnie i błogo.
— Czyżby?...
Skądże znowu! Wszak sentyment zwykł się
inaczej budzić — zresztą, Niewiczowa chyba
nie myśli o nim? Nie, nie!
— A jednak?... myśl wraca uporczywie.
W jej towarzystwie czuje się tak dobrze! Pra
wda, że najczęściej dzieje się to po obiedzie
lub kolacyi, którą ona doskonale przyrządza...
ale znowu wszyscy doskonale wiedzą, że pierw
sza miłość musi być albo idealna, albo namię
tna. A tu? ani jedno, ani drugie. Słupski nie
wiedział, co ma myśleć! Trudno... nigdy nie
kochał, więc nie wiedział!
Raz po kolacyi rozmawiali ze sobą dłnżej.
— Niech mi pani wierzy, że zastanawiałem
się wiele nad sobą i swojem życiem i po dłu
gich rozmyślaniach doszedłem do wniosku...
— Jestem ciekawa?
— Oto, że to co poeci mówią i o czem pi
szą, i w co każą nam święcie wierzyć, w tę
wielką chwilę płomiennej miłości w życiu ka
żdego człowieka — to frazesy, oparte na prze
sadnej wrażliwości nerwowej naszej młodzieży,
lito w młodości przetrwał ten, bądź co bądź
chorobliwy okres szczęśliwie, dlatego dalsze
życie przedstawia się już w codziennych, a nie
rozowych, barwach.
Jakby mi pan z ust wyjął! U nas ? gdzie
tam, która zaraz się kocha! Idzie za mąż, bo
tak trzeba, bo tak każą, bo tak wypada, bo
lepsze wreszcie zamążpójście, jak staropanień
stwo! W małżeństwie dopiero rodzi się praw
dziwa, stateczna i spokojna miłość.
— A widzi pani?
— Albo i ja?... Przecież nie z miłości wy
szłam za mąż. Wyszłam? bo tak trzeba było.
Mąż był dobry, starszy, może i za stary na
wet^ ale toby nic nie stanowiło, gdyby nie to,
że w domu był ciągły szpital. Wiecznie choro
wał, a i ja przy nim byłam ciągle słaba. No
i Hela wciąż jeszcze zagrożona, uczyć się musi
na pensyi w Szwajcarii. Mąż umarł na płuca.
Zostałam sama z Helą. Ona... to cała moja po
ciecha! Ładne dziecko, dziś już panna, ma 17
lat. Oczy ?... te oczy panie... ludzie się oglądali.
Ja takich oczu, jak mi Bóg miły, nie widzia
łam nigdy w życiu... Ot! ciężkie było życie,
a przecie nie narzekam!
Jaka pani dobra! — i pocałował ją w rę
kę. Równocześnie spostrzegł po raz pierwszy,
ze ma rękę kształtną, miłą w dotknięciu i że
pachnie fiołkową wotlą kolońską.
.
*
*

*

Źle jest. Do późnej nocy nie mógł zasnąć.
ą&le czuł zapach fiołkowej wody i ciągle miał
przed oczyma rękę Niewiczowej. Wreszcie zmę
czony zasnął. Śniło mu się, że przez dziurkę
0 płuczą zagląda do jej sypialni i że widzi ją...
^erwał się z łóżka. Otarł pot z czoła. Potem
iai straszne sny. Rano obudził się z silnym
bólem głowy.
^rzez cały dzień pracował intenzywnie, mi,, ?zu*
nieswojo. Nad wieczorem po. S1§ Przejść. Lubił spacery dalekie i sa.ne; y 8zak i życie jego dotąd schodziło w sadal D°7 C1* Szedł przed siebie w cichą wieczorną
: * ^.s,zed* z gościńca i wszedł na tor koley skręcał w lewo ku ciemnej plamie
lnhił
?8U* Lubił te szerokie widnokręgi,
za n a tr^ mnaidalsze przedmioty, lubił
Rti^ oh 5L81ę w dalelci punkt na horyzoncie i tak
n
godzinami. Wówczas nie myślał
onAłlA, . a, przecie zdawało mu się, że w ten
o a . ? Snie Przeżywa najbardziej filozoficzne
zagadnienia wszechbytu. Wszedł na długi most

rzucony nad rzeczką, która po ostatnich de
szczach sporo wezbrała. Koryto miała szerokie,
po obu brzegach rosły krzaki dzikiej łoziny.
Był nad środkiem rzeki.
Nagle usłyszał za sobą przeraźliwy gwizd
lokomotywy i straszliwy tętent kół po stalo
wych szynach. Chwycił się za głowę. Co po
cząć ? przed siebie ? nie zdąży. Z krótkim okrzy
kiem przerażenia zamknął oczy i skoczył w rzekę.
Pociąg w pędzie przedudnił ponad nim.
Wody było dużo, więc się nie potłukł —
zgubił jeno kapelusz i cwikier.
Księżyc zeszedł w pełni, — gwiazdy na nie
bie zalśniły migotliwym blaskiem, zanim Słupski,
po dłuższym wypoczynku pod filarem mostu,
zdecydował się przeprawić przez łozinę na brzeg
ku domowi. Wyciągając po kolei nogi z grzą
skiego mułu, uprzytomnił sobie każdy szczegół
przeprawy Skrzetuskiego przez staw pod Zba
rażem. I stanął nie dlatego, że „zoczył wrogie
czaty", lecz że trafił na dołek błotny, skąd nie
sposób było wyciągnąć nogi z butem. Chwilę
myślał, zanim się zdecydował. Szarpnął nogę
prawą, potem lewą i już lżejszym krokiem (bez
butów) energicznie gramolił się ku spadzistej
szkarpie.
Słupski rozchorował się; dostał silnej odry.
— No! wiecie państwo! — śmiała się Nie
wiczowa po upływie tygodnia gdy niebezpie
czeństwo komplikacyj już minęło — żeby w tym
wieku dostać odry? Toć moja Hela przebyła
ją w siódmym roku. Ale żeby mężczyzna?
— A widzi pani?
— Bo też pan powinien się ożenić! Nie cho
dziłby pan po polach i nie narażał swego zdro
wia.
— Któraż mnie zechce?...
— No, no, no... nie trzeba być zanadto
skromnym.
— A gdybym tak poprosił panią, byś ze
chciała być moją żoną ? — Chciał się podnieść
z łóżka.
— Proszę się nie podnosić, jeszcze się pan
przeziębi! — zawołała Niewiczowa, układając
go z powrotem na poduszkę. Przy tej sposo
bności przechyliła głowę ku jego twarzy i po
całowała go w usta.
Tejże jeszcze jesieni Słupski ożenił się z Niewiczową. Hela nie mogła przyjechać, kończyła
bowiem ostatni rok pensyi i uczyła się właśnie
do końcowego egzaminu.
Jakże to dziwnie się plecie! Gdyby tak kto
przed rokiem powiedział Słupskiemu, że się
ożeni z Cesią Nie wieżową, byłby go wyśmiał.
A dziś, gdyby go tak kto spytał, dlaczego wła
ściwie ożenił się z Cesią, nie umiałby odpowie
dzieć. W każdym jednak razie odrzekłby z pe
wną dumą, jako swem życiem zrównoważonego
mężczyzny stwierdził aż nadto dowodnie, że
pisarze i poeci kłamią wierutnie „o miłości"
prawiąc! Jest sympatya, jest pociąg — nie prze
czy — jest szacunek i przywiązanie, serdeczność
wreszcie i wszystko, wszystko, co chcecie, tylko
nie ta wasza „miłość" — chyba, że to razem
wziąwszy, stanowi właśnie ową wielbioną „mi
łość". W każdym razie nie powinno się ludzko
ści oczu mydlić!!!
Pierwsze miesiące spólnoty małżeńskiej mi
jały szybko i miło.
Słupski był wesół i coraz lepiej wyglądał.
Pani Cesia natomiast była coraz bledsza, chu
dła w oczach i coraz bardziej pokaszliwała.
Wreszcie rozchorowała się na dobre i tak za
czął się zwykły domowy szpital. Słupski stracił
humor i był opryskliwy. Smutna to była zima,
a i z wiosną niewesoło. Hela kończyła świetnie
ostatni kurs. Przysłała fotografię.
Oczy! te oczy! Słupski nie mógł się im na
patrzeć. Dość powiedzieć, że chyłkiem ukradł
żonie tę fotografię i nie przyznał się, mówiąc,
że gdzieś mu się „zapodziała".
Odtąd coraz częściej przesiadywał w pokoju
Cesi.
Leki nie skutkowały i lekarz jako ostateczny
środek zalecił wyjazd latem nad morze. Oboje
chętnie na to się zgodzili.
Hela, która właśnie kończyła pensyę, miała
zjechać się z nimi nad morzem.
Słupskiemu szybko czas mijał na przygoto
waniach do podróży. Nader skrupulatnie uzu
pełniał swą garderobę. Dużo nowych rzeczy
zakupił.
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— Patrząc tak na ciebie, zdaje mi się, jak
byś uważał ten wyjazd za długo oczekiwane
wakacye? Ze wszystkich twych ruchów bije ra
dość, a przecie ja czuję się coraz gorzej!
— Skądże znowu ? zajmuję się przygotowa
niem do podróży i nic więcej. Ktoś przecie musi
się tem zająć! -— kłamał. — Zobaczysz, jak
szybko ozdrowiejesz nad morzem!
— Ciężko, oj ciężko!
Morze! Czyż trzeba opisywać, skoro naj
śmielsze nawet opisy wrażeń nie dorównują
temu zachwytowi, jakie morze wzbudziło w Słup
skim, który po raz pierwszy w życiu miał nad
niem spędzić lato.
Hela przyjechała.
Tragizm życiowy widocznie czyhał na Słup
skiego.
Hela zrobiła na nim wprost niesłychane wra
żenie. Jak ją po raz pierwszy zobaczył, nie
mógł kroku postąpić. Oczy! te oczy ! Przykuła
go niemi do ziemi tak, że stał jak uczniak przed
surowym nauczycielem.
— A cóżeś tak zmartwiał — rzekła osłabio
nym głosem Cesia, która dziś, mimo przecu
dnego powietrza i słońca, czuła się jeszcze go
rzej, niż zwykle.
— A h! nie! tylko nie wiem... nie mam...
W rzeczywistości nie wiedział co odpowie
dzieć, ale że Cesia dostała nagle ataku, więc
odpowiedź stała się zbyteczną.
Słupski wyszukiwał w ciągu dnia tysiączne
sposobności, by być blizko Heli. Gdy się jej
dotknął, dreszcz go przechodził. Najmilsze by
wały chwile, gdy nad morzem bawili się, czy
to jak dzieci w piasku, czy pluskali w łagodnych
falach morza. Cesia w wózku nad brzegiem pa
trzyła na oboje, zrazu z pewnem zdziwieniem —
potem z przerażeniem, bo to, co się poczynało
przed jej wypłakanemi oczyma, przechodziło jej
siły.
A oni tymczasem oboje czuli, że życie otwiera
dla nich swe, dotąd dla każdego z nich zam
knięte podwoje, okazując im nieznane światy,
zawrotnych tajemnic pełne.
Bywało, Słupski nie spał nocami, gryzł po
duszki, wyrywał sobie włosy z głowy, tłumiąc
przeraźliwy okrzyk przerażenia. Bo i on był
przerażony tem, co się dziać zaczynało. Lecz
nie mógł i nie chciał przeciwdziałać, owszem
wyciągał przed'się ramiona, jak człowiek po
długim pobycie na morzu, gdy ląd zobaczy.
Nie patrzał na Cesię — nie mógł — bał się.
Cesia również wzroku jego unikała, choć w ostatnich dniach tak podupadła na siłach, że
wszystko, co poza nią się działo, powoli zaczy
nało tracić na wartości. W nocy miała tak silny
atak, że oboje z Helą przybiegli do łóżka, by
ratować nieszczęśliwą.
Hela z rozpuszczonymi włosami, w białym
peniuarze, wyglądała jak zjawisko cudne. Pod
trzymując Cesię, oboje trzymali się za ręce. Po
długich cierpieniach Cesia wreszcie usnęła.
Oboje wyjęli ręce z pod poduszki chorej i na
gie, niewiadomo jak się to stało, oboje znaleźli
się na balkonie. Słupski porwał dziewczynę
w swe silne ramiona i przywarł ustami do jej
wilgotnych ust.
Szalał.
Szał ten udzielił się i Heli. Świt zastał oboje
z ustami na ustach.
Nowy atak Cesi przyprowadził ich do przy
tomności.
Dzień następny był dla wszystkich pod ka
żdym względem straszny. Nad wieczorem Cesia
uprała się, by ją zawieść nad morze. Słońce cu
dnie zachodziło, schylając swą wielką złotą tar
czę w jak najdalsze ciemno-granatowe linie fal
na horyzoncie. Cisza panowała dokona i wyjąt
kowo pusto było nad brzegiem.
Słupski stał przy żonie, Hela zapatrzyła się
w słońce. Nagle podbiegła do brzegu i wsko
czyła do łódki, nad brzegiem pozostałej. Chwy
ciła za wiosła i wolno odpłynęła od brzegu.
Słupski chciał wskoczyć za nią, lecz żona do
stała nowego ataku. Nachylił się nad nią, spo
glądając co chwila za Helą.
Łódka coraz bardziej oddalała się od brzegu.
Wpłynęła na czerwony od ostatniego pro
mienia słońca w nieskończoność wydłużony pas
wodny. Postać Heli na tle tarćzy słonecznej
rysowała się jak czarna plamka, która coraz
wyżej dostawała się na górny krąg słońca.
Chciał biec — żona kurczowo chwyciła go
za rękę. Z rozszerzoną źrenicą Słupski wpatry-
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wał się w ginący ślad Heli. Jeszcze chwila —
jeszcze moment — ieszcze ostatni błysk zapa
dającego w morze słońca — jeszcze jeden tylko
błysk myśli i...
Cesią zaczęły wstrząsać straszliwe ataki;
przy jednym z nich biedne jej drobne cipło wy
prężyło się i bezwładnie opadło na poduszki...
Słupski w obłąkaniu, zwolniwszy rękę ze
śmiertelnego uścisku, dopadł drugiej nad brze
giem stojącej łódki i popłynął w dal.
Świt był, gdy wrócił, a wrócił starcem. Wło-

Od Redakcyi.
Zwracamy uwagę P. T. Czytelników, że je
dynie ci są uprawnieni do ubiegania się o na
grody, którzy nadeślą rozwiązania wsiystkich
zagadek.

Zagadki do nagrody.
Przyslowiówka.
Ułożył J. Małecki, Sambor.
Przez dodanie odpowiednich spółglo*ek otworzyć dwa *nane
polskie przysłowia:

Nr. 10

sy mu posiwiały, usta się zacięły, głowa w ra
miona zapadła. Zbliżył się do zwłok żony i ci
cho, spokojnie odwiózł ją na miejsce wiecznego
odpoczynku.
*

*

*

Co roku latem zjawiał się nad morzem męż
czyzna w sile wieku z głową starca. Pędził ży
cie w największej samotności, a ludzie go wi
dywali, jak co wieczór pod zachód słońca wyPrzyslowlówka.
Ułożył H. B., K r.ków .
Przez dodanie odpow ie Inich spółgłosek utworzyć dwa
przysłowia, związane ściśle z początkiem lutego:
1) . _ y — o - - i - ę - - a - - u - ie - - e, - i - a • - ie - i? - - - e
- - e - • e.
2) - - . o - - i - e - ie - - ie - - - u - e - a - i,a - - o - ą - o - •a - ia.
Logogryf.
Ułożył ]. Kamiński, Warszawa.
Kwadraty i kreski zastąpić literami, aby powstały w y
razy o podanem znaczeniu. Rząd środkow y, czytany z góry
na dół, utworzy nazwę okresu, poprzedzającego święta
wielkanocne.

■

1) . . o — e - o - - a
ie - - ie - - u - i.
2) - - e - - a - a - o - a - a,- e - - a - a.
Kwadrat magiczny.
Ułożył M. Szybalski, Lwów.
Z podanych liter ułożjć trzy wyrazy rdwnobrzmiące w kie
runku pionowym i poziomym:
a a c
e e 1
1 1 u

Znaczenie wyrazów: 1) Miara długość', 2) Pismo angiel
skie, 3) Znan

roślina.

J e d y n y n a jt a ń s z y d o m h a n d lo w y

IGNACY CYPRES

K ra k ów ,

u l i c a S z e w s k a L . 1 3 /3 0 K . 1.
poleca niklowy system Roskopf 70 kor.
Budzik n a jle p s z y 200 koron. Skrzypce
ze smyczkiem 200 kor. i wyżej. Harmonie
wiedeńskie model, jednorzędówka 400 kor.,
I iwurzędówka 600 kor. Trąby akordeonowe
i 40,50, 60 kor. Dyamenty do szkła 70, 100 k.
Brzytwy 50. 60, 70 kor. Maszynki do wło
sów 70, 95j 100 kor. Maszynki do samogolenia 50 kor. Kamień do brzytwy 10 kor. Pas 14 kor.;
Pudła do skrzypiec kor. 90, 200. Wysyłka za zaliczką.
Cennik illustr. za nadesł. 2 k. przek. Kupuje złoto i srebro.

Znaczenie wyrazów: 1) Spółgłoska. 2) Rzeka w Afryce
3) Sam ogłoska. 4) Prorok izraelski. 5) Cześć twarzy. 6)
Drzewo szpilkowe. 7) Roślina ogrodow a, używana jako
przyprawa. 8) Miasto w Galicyi wschodniej. 9) Rodzaj
niedozw olonego handlu. 10) Nazwisko polskiego minis.ra.

do

do drukarni
Nowości
(Ilustrowanych.
przy ulicy
św. Gertrudy
L 5.

Kino Wanda

s ł o t o , s r o b r o , b r y la n t y , p o r ły , w s i o l k ą
b i i u t o r y t n o w ą i a n t y o s n ą , ao g a r y
1 a o g a r k i o r a z o it n e s n o zęb y *
P ła c ę
n a jw y io io oon y.
S i k b l m ę a m ls tn o w ik l I lobllarskl

jłZff GYBlim;, KRAKÓW, Ul. SŁAWKOWSKA I. 1.
Ź R O D Ł O Z A K U P U ! — W A Ż N E D LA
S K Ł A D N IC I KÓ ŁEK R O L N IC Z Y C H 1

PRZYBORY DO KRAWIECZYZNY jako to: nici,
igły, taśmy, bawełny, guziki — POŃCZOCHY
damskie i dziecinne — SKARPETKI męskie —
RĘKAWICZKI damskie i męskie — KOŁNIE
RZYKI męskie - PERFUMY i MYDŁA.

DlaIklalBle l Mak rolamyek pocesacli hartownych
*

poleca firma

E. OSTASZEWSKI i E. IAYEH
KRAKÓW , r y n e k R Ł L

T e k lo * 2435.

Za dobre rozwiązanie wszystkich zagadek przeznacza Redakcya do rozlosowania dwie nagrody: 1) W. rrzyborowsfciego:
„C erwona marau (powieść', 2) Paczka papieiu listowego 25
arkuszy i tyleż kop rt).
Dobre rozwiązania nadesłali pp.: H. Wereszczyński, Lwów,
S. Styliński Tarnów, J. G-adowelu Jarosław, F. - ajfusz Ko
chów, Cz. Kozłowski Noworadomsk,
. Szczudłowski, Jarosław,
C Górny Limanowa, M. Komorowska Sandomierz, J. krupski
Krosno, H. Ostrowski Warszawa, J Sławikowski Lwów, M.
Jerzyk Stanisławów, W. Dobrowolski raków, H. Daaił wicz
Lwów, M. Dębski Rzeszów, H. Ogrodnik Lwów, J Zawadzki
Rzeszów, R. Dworzak raków, S. Samlicka Nowy Sącz, J. Ja
worski raków, T. Tokarski Przemyśl, M. amiński Zak pane,
H. Bandrowska Lwów, -. Ant > idwicz Radom, H. Roland Łodź,
S. Sonołowski Warszawa, n. Dembiński Jasło, B. Popiel &ra
ków, J. Broia Tarn brzeg, R. alinowski Jaw,rów, C. Nie
wiadomski Lwów, H. Baran, wska
raków, H. Martynowicz
Warszawa, M. Rychlicka
arszawa, Z. Speiling Wiedeń, K.
Rybicki Lwów, R. acziowski
iedeń, J. Stąpień raków,
K. Radziszewski Lublin, M. Ber atowicz Lis1o, M. Schneider
Tomaszów, J. * aligórski raków, S. Brodziński Lwów, J. Li
sowski
rat ów,
. Potocka "raków, Z, Jastizębska Lwów.
W sprawie Wielkiej szarady k on ku rsow ej: Zwracamy
uwagę . T. - renumeratoiów, że tyj ko te rozwiązania będą
dopuszczone do los wania, któ e odpowiadają waru kom kon
kursu. Należy je nadsyłać tylko n» kuponie, wyciętym z od
nośnego numeru „Nowości lliustrowanyih1*.
Nagrody przez losowanie otrzymali: *) F. Ostrowski Skawiwa (książka). 2) J. Grad >wska Jarosław (papier listowy).
Upraszamy o ladesłanie 7 fen. na koszta poleconej przesyłki
nag ody.

P o drodze do Z a k op a n eg o.

KUPIEC,
Związek katol. krawców
DROGERZYSTA, Kraków, Flaryańska 7. Lwów, Piat Halicki 7.
ZTiy o m u li N ISK IC H
PRZEGLĄD WŁÓKNISTY, M H E I I ROK
ZAŁOŻENIA 1900.

DOM GOŚCINNY.
KaHe piano 6 U kwartalne.

przyjmuje zamówienia na miarą z własnego
Jpow ierzonego materyału, podług najnowszych
żurnali. — (Suknie dl> Przewielebnego Ducho
wieństwa sporzą zają fachowi specyaliści).

M m : Kipieć, Towarzystwa i e ira l

Co trzeci dzień nowy program
Kupuję i sprzedaję

He — la ! He — la! He — la!

POLECAMY
T Y G O D N IK I F A C H O W E :

Potrzebny

uczeń

jeżdżał łódką na morze. Płynął daleko i skoro
świt wracał.
A ilekroć niebo było chmurne i na wodzie
brakło czerwonego szlaku od promienia słońca,
siadał nad brzegiem i zrazu szeptem, potem
półgłosem, wreszcie w głos wołał, w krótkich
odstępach czasu, kładąc przedłużony, jękliwy
ton na pierwszej zgłosce, a urywając niższym
tonem na drugiej

cieią parek*. Pasaaó.

ADMINISTRACYA

z każdego numeru

MdM l

po p o ło w ie ceny

5 =

0 3

53*

KRAKÓW, UL. SŁAWKOWSKA L. 6.
MAGAZYN INSTRUMENTÓW LEKARS KO-NAUKOWYCH

^ 2

Instruments chirurgiczne, wszelkie artykuły sanitarne dla szpitali I aptek.
Szkło laboratoryjne, przybory gumowe, wstrzykawkl itp. Generalny skład
mikroskopów I aparatów ZEISSA, Jena dla aptek I drogueryi.
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kosztów.

STANISŁAW BARAN I SKA

0 u i
o *

własnych

jen. zaotcpstwo oo cola Polskę fokrpkljiooaofy, opooek briusioych, suspeasorlów, operatów ortop. „Irteprolao" Wiedeń
CENY HURTOWNEI
WŁASNY WARSZTAT NAPRAW.
OBSŁUGA FACHOWA.
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Właściciele i wydawcy: Spadkobiercy St. Lipińskiego, Odpow, redaktor: M. LipiAeka.
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Draktnla D. W Priedleiiia,
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Pod sanądem Stefana Karemarakiafo.

