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j I * (Dokończenie.) 
— W czoraj odbyły się jego za- 

ręczyny. Miał zc inną jechać, ale 
nonieważ zwlekał z dnia na dzień, 

ja nie chciałem czekać, został. 
Wiecując odwiedzić matkę 

I rkrótce. Zupełnie zadowolony z 

! 'Aego przedsięwzięcia i zatnia- 

.^v. Marwitz. mam tu dla ciebie 
i depeszę — dodał, zwracając 

si\ do Amerykanina. 
— Zorż czeka! — zaśmiała się 
— Niech czeka! —zadecydował 

spokojnie Martwitz, chowając o- 

bie koperty do kieszeni. 
Panna Aneta ukazała się w pro- 

jri. za nią wniesiono maliny. 
Marek usiadł obok żony. Obe- 

cność macochy i Witolda, zasępi- 
ła .-mu czoło. Zamlikł. kręcąc wą- 

sy Czuł w pow ietrzu nowy napad 
na jego spokój. Julka, jak zwykle, 
pierwsza zrozumiała, że się zano- 

si na scenę familijną, w której one 

f dwie i Marwittz byli zbyteczni. 
^ Skinęła na Hankę i wyszły do 

parku. Amerykanina nic trzeba 

było wołać. Zaledwie drzwi się za 

nięmi zamknęły, wstał. wziął 
cz ipkę i westchnąwszy, ruszył w 

t’* nże kierunku. Panna Aneta, 
nakarmiwszy Marka malinami, u- 

ławawszy go serdedznie. wyniosła 
sic także cichutko. Miała sobie za 

grzech próżnować w dzień robo- 
czy. 
N Pozostali, milcząc, obserwowa- 

się przez chwilę. Witold wstał 
st przeszedł się po salonie, niby 
n glądając malowidła. Irenka po- 
i*, iła mężowi papierosy, pani 

:ert\van kręciła się niespokojnie, 
pic wiedząc jak zacząć swą spra- 
wę. Marek wywierał na nią 
wpływ przygnębiający. 

Młoda kobieta zrozumiała ten 
wzrok i pierwsza przerwała mil- 

czenie. 
rc — Pani Czertwan przybyła tu 
W interesie do ciebie, Marku. Nie- 
'' spokojna jest. co z nią będzie te- 

raz. gdy Skomotny przechodzą na 

twoją własność. 
lvor Co? Matka dziesięć lat mie- 

Ka*a tam Przec*eż przy moim 
ittządzie. Zdaje nu się. że jej nic 

,,/iic brakło. Nie zajmuje wiele 
miejsca, jak to sobie przypomina. 

— Więc mnie zatrzymasz? Nie 
M wypędzisz? — zawołała, składając 
W ręce. 
* 

— Za kogo mnie matka ma? 
Skąd takie wyobrażenie? Nie 
trzeba ludzi sądfeić wedle siebie, 
ale wedle taktów. 

— I Wicio może przy mnie po- 
zostać? — przerwała, ponsowie- 
j%c. 

— Witold nic! Matka ma pra- 
/o i wiek z a sobą, by w spokoju 

i wygodach żyć bez trudu. On 
niech klzic i uczy się z musu pra- 
cować. Ja go na pieczenianza i 
próżniaka nie myśłę kierować. 
Dla niego w Skomontach niema 
miejsca... 

Pani Czertwan zalała się łzami. 
Chłopak zmienił się na twarzy: 
znać było. że go wstyd ogarnia!, 
żal. złość nawet. 

Zatrzymał się przed Markiem i 
i.adąsany, chmurny, wybąkał 
przez zęby: 

— Nic będę twego chicha że- 
brał, możesz być spokojny. Wolę 
7 głodu umrzeć gdzieś pod pło- 
tem. Jutro wyjeżdżam! 

Irenka podniosła głowę i spoj- 
rzeniem pow*trz\mała Marka, 
który, swoim zwyczajem, miał na 

ustach odpowiedź lakoniczną i 

twardą. 
— Panie 'Witoldzie — rozkła 

poważnie, a zarazem serdecznie— 
* nie traktujemy teK'» przedmiotu z 

.;gni<wem i obrazą Nie chodzi tu. 

3,aby pan zmarniał, ale żeby pan 
fsię podniósł. Marek panu nie ża- 

łuje chleba. ale żąda pracy i reha- 
bilitacyi. Rozważmy seryo i spo- 
kojnie kwrestyę tej pracy. Poszu- 

kajmy jej wspólnie. 
— Nie tak to łatwo — zamru- 

czał. 
— Zajmij się w kantorze Kazi- 

mierza — rzekł Marek. 
— Nie chcę! za nic ni« chcę!— 

skoczył chłopak. — Tu. gdzie 
<mnie wszyscy znają? Nie zostart^, 
•wolę Sybir! 

I' — Tłiedadzek, nie zniesie takie; 
U niiany położenia — westchnęła 
k: uatka. On chce w stąpić do woj- 

ka. 
— To żadna karyera — wtrącił 

Marek niechętnie. — Przy jego 
uawyknieniach i gwałtownym 

(yhirakter*e gotowa awantura.- 
t Zamilkli wszyscy zamyśleni, 
igu.atflc ircnka *}M>rus/.>ła >>ę żywo 

zwróciła do męża ożywioną 
twarz. 

— Marku, a Drakccity? — za- 

wołała. 
— Co? Myślisz, że on tam się 

zda? Wyjechałbyś do Ameryki. 
Witołdzie ? 

— Bardzo chętnie. Xic mnie tu 
nie wiąże. Wszystko obrzydło — 

odparł zapytany. — Może mi tam 

szczęście lepiej posłuży? Poja- 
dę ! 

— Tak daleko? Za morża? — 

zaczęła, łamiąc ręce matka. 
— Bez ofiary się nic obejdzie— 

itzekł Marek — pożegna go-matka 
ze łzami, a może za lat kilka po- 
wita z radością. Wezmę Clarka 
do pomocy. 

Wstał żywo i wyszedł do ogro- 
du. Po chwili wrócił z Ameryka- 
tiiniem. 

Marwitz. snadż już poinformo- 
wany, podszedł prosto do Witol- 
da. 

— Panie! — zawołał — pan 
mnie ratuje! Ja pana oddam swe- 

mu bratu na moje miejsce! Tam. 
za oceanem, iznajdzic pan rodzi- 
nę. dom i moją przędzalnię baweł- 
ny. Ja wszystko panu oddaję, bo 
wcale wracać nie myślę. Bo to. 
widzi pan. mam tutaj teraz cel i 

obowiązki. 
— Posłyszymy po raz setny hi- 

storyę niefortunnego pierścionka 
— szepnęła Ircnka wesoło do mę- 
ża. 

— Wybawiłaś nas. jedyna, z 

wielkiego kłopotu! Może Amery- 
ka •zrobi cokolwiek z tej lalki, bo 
w Europie on stracony — odparł 
Marek. 

Potem rozjechali się wszyscy 
wesoło i w zgodzie. Wieczór za- 

padł. 
Jak dawniej, na ganku lewej o- 

ficyny stała gromada oficjali- 
stów, zwiększona jeszcze tymi, co 

prtzybylj po rozkazy z Ejników, 
Budrajciów i Skomontów. Ten 
sam jasnowłosy olbrzym wyda- 
wał rozkazy krótko, stanowczo, z 

widoczną chęci4ą uwolnienia się 
czemprędzej. 

Potem rozległo się uiiisono: 
— Labanakt, pone! 
— Likites swejki! — odparł 

(zostańcie zdrowi), (zamykając o- 

ficynę. 
Rzecz niesłychana! Marek 

Czertwan nucił coś półgłosem, 
wracając do domu. Nauczyła go 
tego zapewne Irenka. 

IWszyscy spali, ona tylko czu- 

wała. oparta w oknie, oczekując 
na niego. 

— Skończyłeś już? — rzekła 
serdecznie, wyciągając rękę. 

— Skończyłem — odparł po- 
ważnie, prostując się w całej 
swej okazałości. — Wszystko 
•kończyłem! Żadnej myśli nie zo- 

stawiłem niedokonanej! Ziemia 

moja. Odzyskałem, jakem sobie 

przysiągł, i dąb mój stary żyje i 

przestoi wielki! Dziś mi szumiał 
tak potężnie, jak młody! 

— O. jakiś pyszny, Wejdawti- 
ta>! — zaśmiała się przekornie. 
A pamiętasz, przed rokiem, te o- 

kropne otchłanie, troski, mękir 
Pokonałeś wszystko! Było ich le- 

gion — wrogów, a ty jeden boha- 
terze! Teraz tobie czas spocząć 
i być szczęśliwym. Wyrosłeś, jak 
twój Dewajtis, na przykład ca- 

łym pokoleniom. Już ci teraz nic. 
nie brak! 

— Nic! Dobiegłem celu! Mogę 
spocząć — wyszeptał, zapatrzony 
w mrok nocy i gwiaździste nie- 
bo. 

TV> chwili zamruczał, jakby do 
siebie: 

— Brak mi czegoś jeszcze! O, 
brak! Ale nie moja siła na to! 

Dąb *zumi, że wszystko mija i 
marna wszelka potęga przy bożej 

imocy! Dąb wieki patrzy i lepiej 
wie niż my, efemerydy! Wszyst- 
ko mija! A choćby i nie minęło,.. 

Zaiskrzyły mu się źrenice i 

przez zęby, z kamiennym uporem, 
dodał: 

— Czy się stanie, co się ma 

stać, czy nie stanie. Zemajtys za- 

wsze zostanie! 

‘"Zostanie" —- powtórzyło echo 

cichej nocy wśród bp stuletnich, 
drżeniem przyrody, i przebiegło 
coraz cichsze aż na fale Dtł»i*sy i 

•wierzby dąbrowy. 
“Zostanie!” zdawała *ię mó- 

wić ziemia cała. urobiona z klęsk, 
strat i ciągłej wałki. Potakiwała 
swemu synowi... 

kOMKC,.. 

Domy dziecęce Dr. Ma- 
ryi Montessori. 

(Dokończenie'). 

Trzy pomocy tych materyałów 
dzieci uczą się poznawać rozlicz- 
ne własności przedmiotów za po- 
mocą dotyku i wzroku. 

Do kształcenia słuchu używane 
są między innemi dzwonki na 

nóżce stojące, w które dzieci u- 

derzają młoteczkiem. każdy 
dzwoneczek ma ton innej wyso* 
kości, zadaniem dziecka jest u- 

stawić dzwonki w taki sposób, a- 

hy tony ich stanowiły gamę. 
Z nowych pomysłów zazna- 

czyć należy pewne ćwiczenia, 
mające na celu wyrobienie spra- 
wności i zręczności palców, tak 
zwykle u małych dzieci niedołęż- 
nych : służą do tego deszczułki, 
do których przymocowano dwa 
kawałki materyału, na jednym 
kawałku przyszyto rząd guzików, 
na drugim zrobiono szereg dziu- 
rek ; dzieci z upodobaniem i za- 

jęciem ćwiczą się w szybkiem i 
prostem zapinaniu: inne desz- 
czułki przeznaczone są do sznu- 

rowania. 

W przeciwstawieniu do meto- 

dy Froebla. który, jak wiadomo, 
przypisywał wielkie znaczenie a- 

nalizie forni geometrycznych, p. 
Montessori usuwa analizę kształ- 
tu, boków, kątów, płaszczyzn, 
pozostawiając analizę dzieciom 
starszym, a ipoleca natomiast za- 

znajomienie się z kształtem jako 
całością i tu, podobnie jak przy 
nauce o barwach, nauczycielka ze 

zwykłą prostotą pokazuje dzie- 
ciom kształt charakterystyczny, 
podaje jego nazwę i na tern się 
ogranicza. 

Jak łatwo przypuścić — rysu- 
nek i modelowanie, te powszech- 
nie dziś uznane środki kształcące, 
nie zostajy w programie pominię- 
te; pogodziła p. Montessori dwa 
przeciwne obozy, z'walczające się 
zapamiętale, mianowicie zwolen-j 
ników rysunku wolnego i sche- 
matycznego, wprowadziła .bo- 
wiem oba rodzaje rysunku: rysu- 
nek wolny, polegający na tern, że 
dziecko, któremu dostarczono pa- 
pieru i ołówka, rysować może, co 

mu się podoba, jest przedew szy- 
nkiem cennym materyałem ob- 
serwacyjnym dla wychowawczyń, 
które w ten sposób dostrzegają, 
co dziecko najwięcej zajmuje, ja- 
kie przedmioty zwracają głównie 
jego uwagę. Rysunki, polegające 
na wypełnianiu pewnych sche- 
matów, mają znaczenie ćw iczenia 
dla sprawności ręki oraz są przy- 
gotowaniem do nauki pisania. 

Nie przeoczyła p. Montessori 
znaczenia wychowawczego, jakie 
posiada dla dzieci pielęgnowanie 
zwierząt i roślin; nie jest to no- 

wością w jej metodzie, gdyż nie- 
jednokrotnie już przed nią inni 

wychowawcy podkreślili kształ- 
cące znaczenie zajęć tego rodza- 
ju; p. Montessori stosuje je w 

swych domach dziecięcych: dzie- 
ci karmią i pielęgnują zwierzęta, 
podlewają i oczyszczają kwiaty, 
starsze mają zagonki, które upra- 
wiaią i zasiewają. 

Nie mogę zatrzymać się dłużej 
nad metodą nauki czytania, pisa- 
nia i rachunków; nie to zresztą 
•tanowi główną zaletę “domów 
izicciecych'’. Zdaniem mojem. 
metoda nauki czytania, używana 
przez p. Montessori. ustępuje 
znacznie innym metodom, stoso- 

wanym w Ameryce i w’ Relgii, a 

zaczynającym od zdania i wyra- 
zu. podczas gdy pani M. rozpo- 
czyna dawnym zwyczajem od 
dźwięków. Otrzymuje jednak, 
według jej własnych zapewnień, 
doskonałe rezultaty: dzieci uczą 
się sam e. szybko, jednocze- 
śnie piszą i czytają (piszą prędzej 
i lepiej), jako dowód pr/ed>tawia 
nam p. Montessori list 5-letniego 
dziecka, napisany istotnie bar- 
dzo poprawnie pod każdym 
względem i zupełnie samodziel- 
nie. 

Dla dopełnienia tego krótkiego 
zązysu wyobraźmy sobie na za- 

kończenie salę jasną i wesołą, ła- 
wek w niej niema. p. Montessori 
uważa ławki szkolne za symbol 
bezruchu i niewoli, są tylko roz- 

rzucone stoliki i krzesełka, na 

stolikach i oknach kwitnące 
kwiaty; dzieci grupują się jak 
chcą. same wybierają sobie zaję- 
cia. więc jedne rysują, drugie 
rozkładają r składają piramidy z 

form geometrycznych, inne jesz- 
cze ćwiczą się z upodobaniem w 

zapinaniu guziczków- lub sznuro- 

waniu. Rozmawiają. wstają, 
zmieniają zajęcia, wybiegają do 

ogrodu zobaczyć co porabiają 
króliki, kury, >pratvdzić. czy nie 

zakwitły świeże kwiaty, lub nic 

powiędły dawne. Wracają i przy- 
noszą nowiny z ogrodu. 

Obraz ten usprawiedliwia w 

zupełności nazwę zakładów pani 
Montessori, są to istotnie "domy 
dziecięce", panuje tu nastrój ro- 

dzinny, ale oprócz nastroju ro- 

dzinnego jest jeszcze coś więcej: 
świadoma celów swych i środków 
wychowawczyni czuwa nad tą 
rzeszą dziecięcą, pilnie śledzi 
przejawy jej duszy zbiorowej i 
jej dusz indywidualnych, kieruje 
niemi w sposób niewidzialny, z 

głębokiem poszanowaniem pra- 
wa przez samą naturę kreślone- 
go, a mozolnie przez umysł ludz- 
ki poznawanego. 

Marya Lipska Librachowa, 
kand. filoz. 

Ilruksella 1913 r. 

Osobliwości małżeństw 
japońskich. 

Zarówno u nas. jak i we wszy- 
stkich nieomal kulturalnych pań- 
stwach i państewkach agentury, 
pośredniczące w sprawach ma- 

trymonialnych, nie cieszą się 
szczególnetn poważaniem i opi- 
nią bez zarzutu. 

W państwie Mikada wszelako 

jest inaczej. Tam przemysł tego 
rodzaju bujnie kwitnie i roz<po- 
starty jest szeroko. Tam małżeń- 
stwa ‘‘z fotografii’* bynajmniej1 
do rzadkości nie należą, owszem 

bardzo są rozpowszechnione, 
szczególniej fniędzy gejszami, a 

kandydatami do stanu małżeń- 
skiego z Havai. • 

Niektóre z takich agentur, po- 
dejmujące się wysyłki fotografii 
kobiet młodzieńcom mniej lub 

więcej młodym do Havai. uważa- 

ją sobie za obowiązek obdarzanie 
■każdego z solidnych swoich kan- 

dydatów regularnie co miesiąc 
kolekcyą tych wizerunków 
wyboru. Gdy która z nich takie- 
mu panu podoba się dostatecznie, 
zwraca się do danej agentury z. 

żądaniem, ażeby mu wysłano nie- 
zwłocznie za zaliczeniem poczto, 
went wyobrażoną na wybranej 
fotografii osobę. 

Ponieważ każdy ż nich przy- 
szłą swą małżonkę zna z fotogra- 
fii jedynie, przybycie więc okrę- 
tu z ‘‘ładunkiem” do Honolulu 

obfituje nieraz w bardzo zabaw- 
ne epizody. 

Jeżeli fotografia nazbyt pochle- 
bnie wyretuszowana stanie się 
powodem przykrego rozczarowa-' 

nia. zamawiającemu posyłkę 
przysługuje pełne prawo nic- 

przyjęcia jej w osobie np. panny 
Chryzantemy, lub t. p.; posyłka 
ta w takim wypadku odsyłaną 
bywa z powrotem pod niezbyt 
pochlebną nazwą “towaru do 
zwrotu”. 

Po takiem niepowodzeniu, ró- 

wnającem się nieomal klęsce, bie- 

dnej gejszy trudno .bywa w przy- 
szłości znaleźć męża. 

Japończycy, życzący sobie za- 

wrzeć rzeczywiste związki mał-< 
żeńskie, miewają niekiedy nieco 

wyższe wymagania. Jako przy- 
kład przytoczyć można głodnego 
nipońskiego autora dramatyczne- 
go, M. Iszibę. którego związek w 

ostatnich czasach narobił w Japo- 
nii huku co niemiara. Zapragnąw- 
szy ożenić się. pisarz japoński 
zwrócił się do swych licznych 
przyjaciół z prośbą o pomoc w 

wyszukaniu żony, przyczem po- 
stawu! jednak warunki wcale nie 
banalne: 

i-o. Przyszła moja żona winna 

posiadać doświadczenie — t. j. 
przejść przez rócrne życiowe pró- 
by i przygody, bo te wzbogacają 
w’ mądrość, zbliżając do doskona- 
łości. 

a-o. Oprócz najniezbędniejszej 
odzieży przyszła moja nie powin- 
na nic posiadać. 

3- 0. Nie powinna nadal utrzy- 
mywać żadnych stosunków ze 

swą rodziną. 
4- 0. Życzę sobie, ażeby czesała 

się na sposób japoński, ♦. j. bez 

żadnych wałków, fałszywych ko- 
ków i warkoczy. 

5- 0. Powinna mieć wysokości 
t m. 65 cm. Pragnąłbym, ażeby 
była wiotką, powabną i pełną 
wdzięku. 

durowe te warunki spełnić mo. 

gła jedna tylko z kandydatek, 
panna "Kwiat Lotosu'*. Młoda ta 

dwudziesto ośmioletnia osoba 

majątku żadnego nie posiadała; 
poróżniona z rodziną, żadnych z 

nią stosunków nie utrzymuje, 
czesze się bezpretensyonalnie i 

posiada wysokości j m. 64 cm. 

Jest przytem wiotka, jak obsia- 
na kwieciem gałęzi wiśniowych i 
odznacza się niezwykłym powa- 
bem i wdziękiem niewysłowio- 
nym. 

Szkoda tylko, że twarde do- 
świadczenia życiowe, które prze- 
chodzić musiała od najwcześniej- 
szej młodości — nie pozostawiły 
jej czasu na nabycie pięknych 
manier. Urocz* panna “Kwiat 
Lotosu” wychowaniem towarzy- 
skiem niestety bynajmniej się nie 
odznacza. 

Spodziewać się jednak należy, 
że przy boku wybitnie dystyngo- 
wanego męża-literata, w krótkim 
czaaie uzupełni braki swe pod 
tym względem. 

Małżeństwo to. w tak osobli- 
wych warunkach skojarzone, za- 

warte zostało w Tokio przed 
trzema miesiącami. 

Mimo wszystko, M. Isziba, być 
może, ma i racyę... Bo czyż ja- 
kaś gąska, dumna ze swego posa- 
gu. albo pozbawiona cech kobie- 
cości sawantka. chuda i wymu- 
szona. miałaby mieć bezwzględ- 
nie wyższą wartość, szczególniej 
w oczach japońskiego autora dra- 
matycznego, od znającej szkołę 
życia gejszy pełnej słodkiego 
wdzięku i powarbu!?... 

R. 

^raktyęzne rady. 
Befsztyk, sznycle, kotlety, na- 

leży z jednej strony smażyć szyb- 
ko? na dużym V>gniu, po drugiej 
zaś strAnic niecó wolniej. 

Befsztyk solić dopiero na pa- 
telni i nieco mąką opruszyć, a ła- 
dniej się smaży. 

Konfitura zfermentowana na- 

prawi się zupełnie, przegotowaw- 
szy ją z odrobiną sodu i trochą 
cukru. 

Barszcz niezdrowy jest z octu. 

Lepiej zbywające w gospodar- 
stwie suche kawałki chleba py- 
tlowego i razowego włożyć w du- 

ży garnek, nalać letnią wodą i w 

cieple postawić. Po kilku dniach 
płyn zakwaśnieje, a zlany z chle- 
ba należy zastąpić świeżą letnią 
wodą. Barszcz taki co parę mie- 

sięcy trzeba na nowo zarabiać. 

Barszcz burakowy bez koloru 
zafarbować surowym burakiem, 
który trzeba utrzeć na tarce. zło. 
żyć w sitko i barszczem przele- 
wać do wazy. 

Zając kruszeć powinien w 

skórce przez kilka dni i dopiero 
w wilię dnia użycia powinien być 
z niej obciągnięty. 

Jot donuł Serery KtlfDdłrz Leczniczy o* rok 1914-ty 
od Aptekarza? Jeiall nie — weź gn działaj. Dawany darmo. 

Powstrzymaj ten Kaszel — 

Zrób jak robią inni: bierz znane ogólnie lekarstwo na 
kaszel, zaziębienie, chrypkę, katar oskrzeli, koklusz, 
krup i rozmaite inne dolegliwości płucne — 

SEVERY BALSAM NA PŁUCA 
(Severa‘s Balsam for Lungs) 

Przeczytaj, co do nas napisał pan Joseph Shramek 
a Troy, Missouri: 

“Zaziębiłem się okropni*. Zaziębi* 
nie wento mi w płuca i wtenczas sar/ą. 
łem kaszleć—I takt straszny misiem ka- 
sz*l, te myślałem, It mnie żabi)*. Ale 
wczas Jeszcze zacząłem brać 8every Bal- 
sam na Płuca i on mnie wyratował. Nie 
mogę słów znaleść na pochwałę tego le- 
karstwa.” 

Cena 86 i 60 centów. 

U wszystkich aptekarzy. N'ale*aj by oi dawano Lekarstwa Severy. 
Je»ll twój aptekarz nie nsoie ich dostarczyć, sprowadź wprost od 

W. F. Severa Co. le7owap'ds 
Atrament na białym materyale 

natrzeć dojrzałemi pomidorami. 
Plama zupełnie zginie i materya- 
łu nie uszkodzi, co ma nieraz 
miejsce przy użyciu mocnych so- 

li 

Kapelusza aksamitnego, gdy 
zmoknie, nie wycierać, ale dać 
mu tylko spokojnie wyschnąć. 

Jedwabne suknie powinny za- 

wsze wisieć. Gdy leżą, często 
plam dostają. 

Czyścić jest lepiej wełnianą su- 

knię gąbką, zwilżoną nieco wodą, 
l»o szczotka barwę ściera. 

Przepisy kucharskie 
PĄCZKI DOSKONAŁE. 

Ubić debrze 16 żółtek. Dwie 

kwarty mąki dać na miskę, wlać 
w nią żółtka, ubite, dobrych dro-, 
żdży za trzy centy, trochę mleka, 
filiżankę cukru, cytrynowej skór- 
ki, w końcu roztopionego masła 
filiżankę. Mięsie tak długo, aż od 
ręki ciasto odstaje. Gdy się dobrze 
wyruszy, wyrabiać pączki. Gdy 
podrosną, smażyć. 

CHRĆST CZYLI FAWORKI. 
Dziesięć żółtek starannie od- 

dzielonych od białek ubić z fili- 
żanką dobrej słodkiej śmietanki. 
Dodać łyżkę cukru, soli do smalcu 
i kieliszek rumu. Zrobić z tego 
ciasto tak wolne, jak na pierożki. 
Wyrobić doskonale, podzielić cia- 
sto na kilka części, żeby je było 

lepiej wałkować. Wałkować jak 
najcieniej, krajać w paski, potem 
w kawałki. Każdy kawałek nad- 
kroić przez środek, przewinąć i 
smażyć na gorącym smalcu dość 
ostro, na rumiano. 

Smalcu trzeba roztopić jakia 
dwa—trzy funty. Pozostały sma- 
lec po usmażeniu chróstu zlać i 
wynieść na zimno. Można go u- 

żyć drugi raz do smażenia, tylko 
trzeba dodać trochę świeżego 
smalcu. 

Z Plymouth, Pa. 

Na rocznem posiedzeniu, odby- 
tem dnia 21-go grudnia, grupa 
0&2-g3i Córki Wolności wybrała 
zarząd na rok 1914, a mianowi- 
cie : 'Prezeska pani Katarzyna < 

Jankowska; wiceprezeska p. Zo- 
fia Kosmela; sekr. fin. p. Marya 
Szakalun; sekr. prot. Leokadya 
Fieodorowicz; kas. p. Apolo- 
nia Dąbrowska; opiekunki kasy 
panie: Anna Rcwińska i Marya 
Midura; opiekunka chorych p. 
Elżbieta Cyganowska; odźwierna 
p. Antonina Dąbrowska ; delegat- 
ka do Gminy p. Marya Szakalun. 

Posiedzenia Towarzystwa od- 
bywają sie w każdą trzecią nie- 
dzielę miesiąca na sali Gminy Z.-b 
X. P. Siostry Związkowe zapra- 
szam serdecznie od naszego To- 
warzystwa. 

Wszelkich informacyi udziel: 
sekretarka 

Marya Szakalun, 
T13 W. Main st., Plymouth, Pa. 

GAZETKA DLA DZIECI. 

Bajka o czerwonym 
kapturku. 

Była sobie raz dziewczynka, 
Marysia, bardzo miła i kochana 
przez wszystkich. Dostała ona od 
babci czerwony aksamitny kaptu- 
rek i dlatego ją przezywano Czer- 
wony Kapturek. Dziewczynka 
miała oczki czarne, włosy złoci- 
ste. krótkie, kędzierzawe, a jeden 
kosmyk zawsze zaglądał jej w o- 

czko. 

Pewnego razu rzekła do niej 
matka: «■ i 

• — Idź. kochana córeczko, do 
babci, która jest trochę chora, i 
zanieś jej w koszyczku trochę 
konfitur, ciastek, butelkę wina. 
niech się staruszeczka posili. Ale 
wiedz o tern. że musisz iść przez 
óardzo gęsty las, w którym mie- 
szkają wólki, więc pilnuj się dro- 
gi ? Wieczorem powracaj do do- 
mu! 

— Wszystko wykonam dosko- 
nale — odpowiedziała Czerwony 
Kapturek i. zanuciwszy jakąś 
piosenkę, wyszła śmiało ze wsi. 
Po chwili znalazła się w wielkim 
borze, zobaczyła tam moc kwia- 
tów barwistych. a ptaszki nuciły 
tak ślicznie, ot. zwyczajnie, jak 
w maju. Wtem z za krzaków wy- 
lazło ogromne kudłate wilczysko 
i podeszło do Marysi. 

— Al... Czerwony Kapturek! 
Właśnie w lesie słyszałem twe 

prześliczne piosenki, twój głosik 
czarowny! A co też to dźwigasz 
w tym koszyku? 

Ody dowiedział się, £e idzie do 
chorej babci, pomyślał sobie: 

“To będzie dla mnie przekąska” 
— a głośno zapytał: 

— A gdzież mieszka twoja 
babcia? 

— Babcia mieszka za borem, 
na wzgórzu, a przed jej dwor- 
kiem rosną piękne pachnące 
kwiaty. 

Wikzysko z radości pysk obli- 
zało i popędziło boczną drogą. W 
tym czasie, kiedy Czerwony Kap. 
turek zbierała kwiaty w lesie, 
przebiegł wilk do dworku i za- 

pukał. 
— Kto tam puka? — spytała 

babcia. 
— Ja, twoja wnuczka — od- 

rzekł wilk, jak mógł najcieńszym 
głosem. 

— Naciśnij klamkę, bo ja je- 
stem chora; nie mogę wstać. 

Wilk wszedł, rzucił się na sta- 

ru*zę i raz, dwa, trzy! Już ją 
zjadł. Potem ubrał się w jej cze- 

pek, kaftanik, włożył na nos oku- 
lary. położył się do łóżka i czekał 
na Marysię. Niedługo nadeszła 
wesoła dziewczynka, i postawiw- 
szy koszyk na stoliku, zbliżyła 
się do babuni. Lecz zdziwiła się 
okropnie, że babcia ma tak dłu- 
gie uszy, wielkie oczy i ogromne 
zęby. 

— Dlaczego, babciu, masz takie 
długie uszy? — spytała. 

— Na to mam długie uszy, a- 

bym lepiej słyszała. 
— A dlaczego, babciu, masz ta- 

kie wielkie oczy? 
— Na to mam oczy duże, bym 

cię lepiej widziała. 
— A dlaczego, babciu, masz ta- 

kie wielkie zęby? 
— Na to mam te zęby. bym cię 

w tej chwili mógł połknąć — za- 

wołał wilk. Wyskoczył z łóżka i 
połknął ją jak kluskę. 

Przechodził tamtędy drwal, a 

słysząc przeraźliwe chrapanie, 
zajrzał do dworku. Wchodzi i wir 
dzi, że leży bure wilczysko, przy* 
łożył więc lufę do łba i wypalił. 
Ale zdziwiło go niezmiernie, że 
wilk był bardzo gruby, a chcąc 
się przekonać, wyciągnął swój 
nóż i rozpruł mu brzuch; wtem 

wyskoczyły z brzucha Ozerwony 
Kapturek i babcia, nieco prze- 
straszone, ale zdrowe. Później 
wszyscy razem zasiedli do stołu i 
zjedli to, co było w koszyczku. 
Wieczorem drwal odprowadził 
dziewczynkę do domu, a ta opo- 
wiedziała matce o strasznym wy- 
padku i o eudownem ocaleniu. 

ŚWIADECTWO JASIA. 
Oj, nie pilno dziś Jasiowi 
Powracać ze szkoły, 
Wolno idzie ku domowi, 
Wcale nie wesoły. 

Cóż się stało, cóż się stało. 
Minka smutna taka? 

Jasiek uczył się za mało, 
Zwykły los próżniaka. 

Dostał złe świadectwo w szkole 
Idzie * niem do domu. 
ro tam będzie—zmilczeć wolę, 
Nie powiem nikomu. 

ROZWIĄZANIE ZAGADKI. 
Jeszcze jedno dobre rozwiąza- 

nie zagadki z 50-go numeru "Zgo- 
dy" nadesłała Bronisława Dom* 
browska z Portland, Oregon. 

Pamiętajcie dzieci, że wyraz 
•pszczółka" pisze się przez "ó" 
<bo pochodzi od "pszczoła", a 

“miód" też .przez *\V\ bo w in 
nych przypadkach, np. "miodu', 
mamy "o.". 


