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POWIEŚĆ. 

(Ciąg dalszy.) 
Zimna życzliwość Romana nic 

wchodziła tu wcale w rachubę; 
sprawiała jej ona raczej przy- 
krość niz zadowolenie. 

Ale były na świecie setki tysią- 
ce stokroć jeszcze od niej nie- 
szczęśliwszych, tysiące ubogich- 
bez chleba, chorych pozbawio- 
nych opieki, sierot opuszczo- 
nych. 

Tym najnieszczęśliwszym za- 

wsze poświęcić będzie się mogła, 
gdy żyć już nie będzie dla kogo. 

Cel znajdzie się u łoża cho- 
rych i nędzarzy, a spokój w kla- 
sztornej celi. 

P.mi Sławska pisać skończyła; 
porządkowała jeszcze jaljieś pa- 
piery, zamykała szuflady biurka, 
a Terenia, czekając na nią. prze- 
chadzała się wciąż zwolna po ja- 
dalnej sali. 

Naraz wydało się jej. że sły- 
szy głos jakiś za oknem. 

Przystanęła, i nasłuchiwała 
chwilę, może to było tylko złu- 
dzenie? 

Lecz w tej samej chwili rozle- 
gło się gwałtowne kołatanie do 
drzwi wchodowych. 

'Pani Sławska wybiegła z kan- 
cclaryi. 

— Słyszysz, Tereniu? 
— Słyszę | Któż to może być, 

teraz, w nocy? 
Tymczasem stukanie do drzwi 

stawało się coraz szybsze i głoś- 
niejsze, jakieś wylęknione, roz- 

paczliwe. 
Pierwsza myśl matki i pierw- 

sza jej obawa była o syna. 
— Może telegram Chyba od 

Romana! O Boże! żeby tylko nie 
co i złego! 

Terenia była bardzo blada i 
lichtarz ze świecą, którą zapalała 
właśnie, trząsł się cały w jej rę- 
ku. 

— Pójdę otworzyć, zobaczę. 
— Sama? Zawołaj Franciszka! 
— Nie. toby trwało dłużej. 

Zresztą, pocóż budzić starego? 
Pójdę sama. 

Wzięła zapaloną świecę i po- 
szła do przedpokoju, gdzie za- 

częła z trudem odsuwać rygle u 

ciężkich drzwi wchodowych. 
Pani Sławska szła o parę kro- 

ków za nią. 
Drzwi ustąpiły wreszcie pod 

naciskiem całej siły drżących rąk 
dziewczyny i otwarły się szero- 

ko. 

Wpadła najprzód mroźna fala 

powietrzna, a z nią tuman śniegu, 
pędzonego zawieruchą, a za tym 
białym tumanem, sama. z twarzą 
kredowo-bladą, z czołem za- 

■ krwawionem, przemarznięta, zdy- 
szana, drżąca cała z zimna i zmo- 

czona śniegiem, z oczyma prawie 
obłąkanemi, wbiegła Olga Gor- 
wiczowa. 

Krzyk zdumienia i przerażenia 
wydarł się z ust pani Sławskiej i 
Tereni. 

Wyglądała tak strasznie, że w 

pierwszej chwili nie były pewne, 
czy to ona może być* 

Olga chwyciła gwałtownie rę- 
kę pani Sławskiej. 

— Niech się pani zmiłuje nade- 

mną, niech mnie tu pani ukryje, 
niech się nikt nie dowie, że tu je- 
stem! — zaczęła wołać głosem 
zachrypłym, jak nieprzytomna.— 
Będą mnie szukać, już mnie pe- 
wno gonią... pani nie wie. ja za- 

biłam męża! P.łagam. niech pani 
ma litość! Zabiłam, zabiłam! 

— Olgo! opamiętaj się! Co ty 
mówisz? Co się stało? — zawo- 

łały równocześnie obie kobiety 
j.q zgrozą. 

A ona zaczęła mówić żałośnie, 
przerywanym płodem, podczas 
gdy zęby jej szczękały jak w fe- 

brze. 
— Zbił mnie, sponiewierał jak 

psa... ja wtedy straciłam głowę, 
porwałam zapaloną lampę i rzu- 

ciłam na niego! Widziałam po- 
tem naokoło ogień, ogień i on 

>-am był jak «fup ognia! Zamordo- 
wałam go! ba, ha, ha! 

Śmiech spazmatyczny, obłąka- 
ny wstrząsnął nią całą. postąpiła 
parę kroków naprzód, lecz w tern 
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zachwiała się i całym ciężarem u- 
padta zemdlona na ziemię. 

XII. 
Przez całe następne dwa tygo- 

dnie była Olga ciężko chorą. 
1 ej samej nocy jeszcze, kiedy 

przybiegła do Wierzbowa, straci- 
ła przytomność i zaczęła maja- 
czyć w gorączce. Rozwinęło się 
gwałtowne zapalenie płuc, spo- 
wodowane silnem przeziębieniem 
i tą ucieczką szaloną pośród mro- 

źnej nocy. 
Lekarze sprowadzeni z począt- 

ku mało robili nadziei; pani Sła- 
wska z Terenią z największą tro- 

skliwością czuwały przy niej po 
całych dniach i nocach. 

Chora była wciąż w strasznej 
malignie, nie poznawała nikogo, 
krzyczała przeraźliwie, zrywała 
się z łóżka i gdzieś uciekać chcia- 
ła — a w tych gorączkowych 
zmorach powtarzała wciąż jak o- 

błąkana. pełne przerażenia: Za- 
biłam ! Zabiłam! z którem wpa- 
dła do Wierzbowa owej strasznej 
nocy. 

Często też#. jak jęk żałosny, od- 
zywało się imię Romana... 

A matka jego i Terenia słu- 
chały tego z drżeniem, milczące 
i pełne trwogi wobec tej tajemni- 
cy, kórej przeniknąć nie mogły, 
a która dotyczyć musiała tego, co 

im było na świecie najdroższem. 
Co zaszło w Sła wicach, dowie- 

działy się zaraz na drugi dzień 

po wypadku, od tamtejszej służ- 

by, która, będąc bardzo przywią- 
zaną do swojej pani, zaraz roz- 

biegła się jej szukać po całej o- 

kolicy. 
Gorwicz zaraz na drugi dzień 

wyjechał, mówiono, że podobno 
do Warszawy. 

W całej okolicy krążyło już 
pełno najdziwaczniejszych plotek 
0 całem zajściu; nikt na pewno 
nie wiedział prawdy, a każdy do- 

mysły swoje opowiadał jako pew- 
ność — urosły wiec z tego naj- 
sprzeczniejsze i najpotworniejsze 
bajki. 

Pani Sławska i Terenia, nie wi- 

dując nikogo z sąsiadów, pielęg- 
nowały z całem poświęceniem 
ciężko chorą Olgę. wzdrygając 
się tylko czasem, jakby za ukłu- 
ciem szpilki, kiedy w gorączce 

[przemawiała do Romana słowami 

pełnemi miłości i tęsknoty. 
Co zajść tam mogło między ni- 

mi w Wbrszawie, co? 

'Wiedziały obie pierwej jesz- 
cze. żc spotkali się tam znów tej 
zimy, a teraz, gorączkowe maja- 
czenia Olgi odkrywały im tajem- 
nicę tych dwojga, którzy tak go- 

rąco kochali się przed laty, i te- 

raz odnaleźli znów... 
Chwilami, nie czując się już na 

1 siłach do panowania nad sobą, u- 

cickała Terenia do swego pokoju, 
i tam płakała gorzkicmi łzami 
buntu i rozpaczy. 

A wiec zawsze, zawsze, to da- 
wne. nieszczęsne uczucie stać bę- 
dzie między nią i Romanem, za- 

gradzać im drogę do szczęścia, 
do wspólnej miłości! 

I co gorsze jeszcze, przez to 

beznadziejne uczucie on całe ży- 
cie będzie nieszczęśliwy. 

Pani Sławska, silniejsza, bar- 

dziej zahartowana życiem, znosi- 
ła dręczącą niepewność spokoj- 
nie, i tak jak pierwej, jakby nad 

!córką rodzoną, czuwała nad tą, 
która może była kochanką jej sy- 

| na. 

Wreszcie minęło przesilenie 
choroby, gorączka opadła, po- 
wróciła przytomność; Olga, le- 

żąc po całych dniach bez ruchu, 
nie mówiąc nic prawie, biegała 
tylko niespokojnym wzrokiem od 

pani Sławskiej do Tereni, jakby 
chcąc wymiarkować z całego o- 

bejścia ich. z wyrazu ich twa- 

rzy, czy zdradziła się może w go- 
rączce z tajemnicą swoją. 

I dostrzegła oczywiście, że choć 
niewymownie troskliwe, nie 

odstępujące jej prawie na krok, 
czyniły to wszystko jakoś zim- 

no, jakby obowiązek, lecz bez 

prawdziwej, serdecznej życzliwo- 
ści. 

Czyż dziwić ją to mogło? 
Czyż tym dwom kobietom, u 

których teraz znalazła opiekę i 
schronienie, nie wyrządziła kie- 
dyś krzywdy wielkiej, bolesnej, 
takiej, którą przebaczyć można, 
ale nigdy zapomnieć? 

A może, może gdy leżała nie- 
przytomna, wyrwało się. jednak 
bezwiednie, z jej ust rozpaczliwe 
wołanie za tym, którego kochała 

i wołanie to usłyszały te dwie 
kobiety, z których jedna była 
matką jego, a druga dziewczyną, 
marzącą o nim od lat swych dzie- 
cinnych. 

Mogły przypuścić najgorsze. 
Mogły myśleć, że między nią a 

tym Romanem ich ukochanym, i- 
stnieje stosunek grzeszny, potę- 
piony przez Boga i ludzi, na sa- 

mą myśl, którego wzdrygać się 
musiały ich dusze czyste i jak 
śnieg białe. 

I pewnego dnia zimowego, kie- 
dy zmrok już zapadał, a w poko- 
ju świeciła się tylko bladozielo- 
na lampka nocna, kiedy przy łóż- 
ku siedziała tylko pani Sławska 
(przy Tereni nic miałaby odwa- 
gi mówić), podniosła się Olga na 

poduszkach, niezmiernie wychu- 
dła i blada, istny cień dawnej, 
kwtnącej urodą i zdrowiem ko- 
biety — i tej matce jego, którą 
on tak kochał i czcił całą duszą, 
tej kobiecie tak prawdziwie wyż- 
szej sercem i umysłem, która po- 
trafi ją zrozumieć i użalić się nad 
niedolą jej życia zmarnowanego, 
w ten cichy, posępny wieczór, o- 

powiedziała wszystko. 
Powiedziała, że Romana kocha 

całem sercem i aż do ostatniej 
chwili życia kochać będzie, że i 
ona dla niego, jak dawniej, ma- 

rzeniem jest i wszystkiem. lecz, 
że miłości tej oni nie poddadzą 
się. nie ulegną! 

O! nawet ona. matka jego, 
która teraz w milczeniu słuchała 
tego jej wyznania, będzie musia- 
ła przebaczyć jej złamane życie 
syna. bo wraz z jego losem ona i 
swój własny stokroć gorzej jesz- 
cze zwichnęła i popsuła! 

I łzy gorące rzuciły się z oczu 

biednej, umęczonej młodej ko- 
biety, kiedy nagle uczuła na czo- 

le serdeczny, macierzyński pra- 
wic pocałunek pani Sławskiej. 

— Ja ci przebaczam, biedne 
dziecko! Ja was obojga tylko ża- 
łować i razem z wami cierpieć 
mogę, bościc oboje bardzo nie- 
szczęśliwi ! 

I odtąd już panował między 
niemi stosunek niewymownie do- 
bry i serdeczny. 

Olga, podnosząc się pomału z 

ciężkiej choroby, czuła wciąż 
przy sobie pełną dobroci i wiel- 
kiej litości opiekę pani Anny, 
jakby matki rodzonej. 

Niemniej i Terenia nic mogła- 
by mieć więcej względów i deli- 
katności dla chorej siostry — 

lecz ona tę troskliwość i dobroć 
nakazać sobie musiała całą siłą 
woli, bo silniejszy od litości, sil- 

niejszy od współczucia dla nie- 

szczęścia Olgi, odzywał się w 

duszy dziewczyny żal do tej. któ- 
ra zabrała jej Romana — na w ic- 
ki już. 

Matka mogła przebaczyć; ko- 
bieta kochająca buntowała się je- 
szcze, gdy trzeba było wyrzec się 
nawet ostatniego cienia nadziei. 

A Roman? On. o wszystkiem 
co zaszło, zawiadomiony przez 
matkę, która wolała to uczynić 
sama, niż żeby bolesne wieści do- 

szły go z ust obcych ludzi, zmie- 
nione i przekręcone najdziwacz- 
niej. tam daleko, szarpał «ię sam 

z sobą w okropnej rozpaczy, pó- 
ki wiedział, że jego ukochana Ol- 

ga była w niebezpieczeństwie. 
Szalał chęcią zemsty nad Gor- 

wiczem i przez długie dnie i noce 

męczył się sam bezlitośnie drę- 
czącymi wyrzutami sumienia, że 

wszystko, co się stało, całe to 

nieszczęście i hańba przed ludź- 
mi. która niewinnie wskutek ca- 

łego zajścia spadła na Olgę, 
wszystko to było z powodu jego. 
przez jego winę! 

I cóż mógł zrobić? Czy możli- 

| wem jest zamknąć usta ludziom, 
zabronić, by nie rozsiewali bez- 

podstawnych kłamstw, stłumić 

potwarz wtedy, kiedy już obiegła 
tłumy 

(Ciąg dalszy nastąipi.) 
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GAZETKA DLA DZIECI. 
LIŚCIK DO DZIECI. 

Kochane Dziateczki! 
Z numerem ostatnim ukończył 

się druk powiastki "Tajemnica 
Starego Dworu", która Zapewne 
Was zainteresowała. Teraz zno- 
wu oprócz powiastki lub wier- 
szyka, zamieszczać będę “Poga- 
danki Naukowe”. Proszę Was, 
Dziateczki drogie, czytajcie je u- 

ważnie, a dowiecie się z nich wie- 
lu ciekawych i pożytecznych rze- 

czy. Ja starać się będę całą siłą, 
aby "Gazetka" nie tylko była dla 
Was rozrywką, lecz żeby przy- 
niosła także korzyść Waszym u- 

mysłom. 
Pozdrawiam Ciebie serdecznie, 

moja Gromadko, 
Redaktorka. 

POGADANKA NAUKOWA. 

Gwiazdy. — Planety. — Komety. 
Zaćmienie słońca i księżyca. 

Czy przyglądaliście się kiedy z 

uwagą niebu, pokrytemu w noc 

pogodną milionami gwiazd — 

tych iskier bożych, rozrzuconych 
po nieskończonem przestworzu? 
Niewątpliwie! Niebo gwiaździste 
jednakowym urokiem pociąga ku 
sobie zaciekawione oczy dziecka, 
i zmęczony życiem wzrok starca. 
Młodzi i starzy, uczeni i prostacy 
— wszyscy z zachwytem i cieka- 
wością patrzymy na te migotliwe 
światełka niebieskie, zapytując 
się w duszy, czem one są? co mo- 

że się na nich znajdować, ile ich 
jest na sklepieniu nieba? 

Ile jest gwiazd na niebie! Byli 
tacy, którzy próbowali je obli- 
czyć. Zwyczajnym ludziom to się 
nie udaje, lecz uczeni gwiaździa- 
rze obliczyli gwiazdy; przy naj- 
pogodniejszem niebie i doskona- 
łym wzroku widzimy 3,000 
gwiazd nad naszemi głowami, — 

3.000 jest na przeciwnej połowie 
ziemi: rażeni gołem okiem widać 
6.000 gwiazd. 

Lecz cóż znaczą nasze oczy wo- 

bec tego, że gwiazdy są rozmaitej 
wielkości i znajdują się w rożnej 
odległości od ziemi? My widzimy 
tylko największe i najbliższe, * 

a 

reszta wymyka się naszym o- 

czorn. Chcąc jc dojrzeć musimy 
szukać pomocy przyrządów, któ- 
reby zbliżyły i powiększyły’ obraz 
gwiazd. Takimi przyrządami są 
teleskopy. 

Teleskopy są to olbrzymie lor- 
netki. rury z wprawionemi we- 

wnątrz szklanemi soczewkami. 
Jeśli zwrócimy ku niebu .w’zrok, 
uzbrojony teleskopem, naówczas 
na małym kawałeczku nieba, 
gdzie golemi oczyma widzieliśmy 
zaledwie parę gwiazdek, ujrzymy 
teraz setki gwiazd rozmaitej wiel 
kości. 

Obliczywszy gwiazdy prZy po_ 
mocy teleskopów, uczeni znaleźli 
ich sto milionów. A przecież są 
gwiazdy tak odlegle, że ich nie 
dostrzegą nawet najlepsze teles- 
kopy — a gwiazd takich są nie- 
skończone miliony! Oto odpo- 
wiedź na pytanie, ile jest gwiazd 
na niebie. 

Chcąc ułatwić sobie poznawa- 
nie i odszukanie gwiazd, uczeni 
skorzystali z tego, że gwiazdy te 
widać zawsze w jednakowem 
względem siebie położeniu, pou- 
kładali z nich zatem pewne gru- 
py. składające się z kilka lub wię- 
cej wyraźniejszych g-wiazd, leżą- 
cych blisko siebie. Grupy takie 
nazywamy gwiazdozbiorami albo 
konstelacyami. Gwiazdozbiorów 
tych jest kilkadziesiąt, a każdy 
posiada własną nazwę nadaną mu 

najczęściej z powodu podobień- 
stwa do niektórych przedmio- 
tów', jakich obraz możnaby otrzy- 
mać, łącząc kreskami główne 
gwiazdy jednego gwiazdozbioru. 

W taki sposób siedm pięknych 
gwiazd widzialnych najczęściej 
w północnej stronie nieba, na- 

zwano Wozem, gdyż tworzą one 

figurę jakiby wozu ze złamanym 
dyszlem. Inni nazywają ten sam 

gwiazdobiór Wielką Niedźwiedzi- 
cą, z powodu, iż dokoła tych 
gwiazd możnaby narysować figu- 
rę niedźwiedzia. 

Jednym z najważniejszych 
gwiazdozbiorów jest Mała Niedź- 
wiedzica. podobna do Wielkiej i 
widzialna w północnej stronie 
nieba. Końcowa gwiazda dyszla 
tego małego wozu zowie się 
Gwiazdę Polarną; znajduje się 
.ona zarwaze w. strome północny i 

niegdyś w podróżach. szczegól- 
niej na morzu służyła jako pra- 
wdziwa gwiazda przewodnia. 
Zwróciwszy się twarzą ku niej, 

[ podróżny ma przed sobą — pół- 
i noc, za sobą — południe, po pra- 
wej ręce — wschód, po lewej — 

zachód. 
Na pytanie, ezem są gwiazdy, 

uczeni powiadają nam, że są to 
olbrzymie kule niebieskie najroz- 
maitszej budowy. Najwięcej 
gwiazd, te które błyszczą migo- 
tliwem światłem, są olbrzymieml 
słońcami, podobnemi do tego 
słońca, które daje nam światło i 
ciepło. Są to więc również kule 
ogniste, bądź gazowe, rozpalone, 
wydające z siebie światło i cie- 
pło. 

Inne gwiazdy, mające światło 
równe, niemigotliwe, są kulami 
ciemncmi, podobnemi do naszej 
ziemi. Jedne z nich, które może- 

my widzieć, obracają się tak, jak 
ziemia dokoła naszego słońca; ta- 

kiemi są: Merkury, Wenus, 
Mars, Jowisz, Saturn, Uran i 
Neptun, nie licząc wielu dro- 
bnych. Gwiazdy te, obiegając 
słońce, zmieniają ustawicznie 
swoje położenie na niebie i dlate- 
go otrzymały nazwę gwiazd błą- 

| kujących czyli planet, podczas 
j gdy słońca zowią się gwiazdami 
I stałemi. 

Wszystkie prawie planety ma- 

j ją także swoje księżyce, krążące 
dokoła tych planet tak. jak nasz 

J księżyc krąży dokoła ziemi. 
Niekiedy ukazują się na niebie 

i szczególne gwiazdy, w postaci 
długich, ognistych warkoczy, ró- 
zeg. mieczów. Gwiazdy takie zo- 

wią się komentami. Kiedyindziej 
znowu z hukiem i błyskiem lecą 
z nieskończonej dali. ognisk gła- 
zy; są to tak zwane gwiazdy spa- 
dające czyli aerolity. 

To znów jasna tarcza słoneczna 
nagle zakrywa się czarną plamą i 
na ziemi wśród białego dnia po- 
wstaje noc. To zaćmienie słońca, 
jedno z najpiękniejszych, lecz za- 

razem przerażenie budzących 
zjawisk niebieskich, a zdarza się 
wtedy, kiedy ziemia w obiegu 
swym razem z księżycem około 
słońca, znajduje się w położeniu 
takicm, że księżyc zasłoni nam 

słońce. Tak samo zdarzają się za- 

ćmienia księżyca, kiedy ziemia 
zajdzie między słońce a księżyc i 
rzuci nań swój cień. 

Wobec tych wszystkich cudów 
— człowiek nieoświecony staje 
przejęty trwogą; człowiek wy- 
kształcony patrzy na nie z przy- 
jemnością i zachwytem, starając 
się dokładnie zrozumieć ich przy- 
czyny. 

Je^t piękna nauka zwana astro- 

nomią, która zajmuje się bliżej 
słońcem, ziemią i gwiazdami i tłó- 
maczy wszystkie zachodzące z 

niemi zjawi-ka. I wy moje Dzia- 
tcczki, z biegiem lat, chodząc do 
szkoły i pilnie się ucząc, zapo- 
znacie się z niemi dokładniej. 

O ZOSI. CO WIDELCEM 
SZYĆ CHCIAŁA. 

(Prawdziwa historyjka) 
—Zosiu. Zosienko, spójrz tylko, 

jak wygląda twoja lalka l Jak ci 
nie wstyd. Dopiero niedawno ją 
dostałaś, a możnaby przypusz- 
czas. że co najmniej od roku jest 
w twoich łapkach. 

— E, to tyłko tak trochę się 
potargała... 

I Zosieńka zaczęła szybko gła- 
dzić rozwichrzone kędziorki lal- 
ki. 

— A gdzież sukienka? — prze- 
cież zimno twej córeczce w sa- 

mej tylko koszulce. 
— Kiedy się guzik oberwał od 

sukienki i nie ma na co zapiąć 
— usprawiedliwiała się dziew- 
czynka, biorąc do ręki ładną, ró- 

żową sukienkę, mocno juz przy- 
brudzoną. 

— Więc weź igłę i przyszyj 
guziczek. 

— .Kiedy nie mam igły. 
— Poszukaj w koszyczku. Są 

tam nici, igły i guziczki I 
— Dobrze, zaraz — rzekła po- 

słusznie Zosieńka i szybko prze- 
wracać poczęła zawartość koszy- 
czka. 

— Co tu począć, Nie przyszyć 
guziczka, mama będzie się gnie- 
wała. a kto wie nawet, czy lalki 
nie achowa do szafy? 

A Zosieńka, pomimo że nie- 
zbyt starannie obchodziła się ze 

a*vą córką, kochała ją po a woje- 

Utrzymuj twe oczy młodemi 
Nnie natęiaj Twe oczy ostrym Mar 

tłem fuowym lab elektrycznym. Ideelnem i 

światłem do czytanie lab szycia jest łagodne , 

blalo-ptomienne światło. 

l&sjfo Lamp 
Lampa Rayo jest zrobiona tak, *e daje najlepsze I naJtrwał-] 
sze światło. — Zrobiona jest z dobrego mosiądzu 1 wykła- 
dana niklem. Zapala się bez zdejmowania cylindra lnb klo- 
sza. Łatwa do czyszczenia. 
Celem uzyskania najlepszych rezultatów, ożywaj nafty 
“Perfection OiT. Spytaj Twego kupca. 
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mu i było jej .bardzo smutno, gdy 
lalka szła do szafy na pokutę za 

przewinienia małej mamusi 
Ale od czegóż dobre pomysły? 

Wprawdzie nie ma igły — lecz 
na stole w jadalnym pokoju le- 
ży — widelec! Kto ma spryt i 
główkę nie od parady, da sobie i 
z tym radę! 

Chwyciła Zosieńka widelec i 
jednym szpikulcem przebiła 
dziurkę w sukience; przez tę 
dziurkę przeciągnęła nitkę, po- 
tem zrobiła dziurkę w guziczku 
nicianym i także przewlekła nit- 
kę. Trudna to była robota i dzie- 
wczynka dobrze się przy niej 
namęczyła, lecz za to udało sig 
jej wyśmienicie: guzik był przy- 
szyty, mocno. A ze się przy tern 
sukienka trochę podarła, to pod 
guziczkiem nie bardzo było 
znać! 

— Zosiu! Guzik przyszyty? ^ 
— Przyszyty! — z dumą od- 

parła dziewczynka. 
— Pokaż! 
Ale cóż wy na to powiecie? 

Mamusi robota Zosicńki wcale 
się nie podobała, a wyśmienity 
pomysł nie zyskał pochwały". 

I oto siedzi Zosia i biedzi się 
nad przewleczeniem nitki przez 
uszko igły. 

— Doprawdy — myśli sobie — 

widelcem szyć łatwiej! 

FLOWER. 

— Mamusiu! jaki ten Kazik 
szczęśliwy! wołał Władzio, 
wbiegając do pokoju matki — 

dostał prześliczny flower, z któ- 
rego się srtrzela prawdziwemi 
kulkami. Prosił mię, żebym przy- 
szedł dziś popołudniu, będziemy 
strzelali do celu, wszak pozwolisz 
mateczko 

— Nie lubię, synku, takiej za- 

bawy — odparła matka — naj- 
pierw łatwo o wypadek, a potem 
broń każda to narzędzie śmierci, 
pocóż przyzwyczajać się za mło- 
du do zabijania 

— Ależ mateczko, niebezpie- 
czeństwa tu niema żadnego. Bę- 
dzie z nami starszy brat Kazika, 
to nas dopilnuje, a zabawa będzie 
pyszna. Moja mamusiu, na imie- 
niny kupisz mi flower, dobrze? — 

przymilał »ię chłopiec. 
— Do imienin daleko, a może 

do tego czasu sam się przeko- 
nasz, że mamusia ma racyę. Tym- 
czasem pozwalam ci pójść do Ka- 
zika, tylko zalecam ostrożność. 

Władzio uszczęśliwiony nie 
mógł się doczekać oznaczonej go- 
dziny. 

Nareszcie nadeszła i chłopiec 
szybko pobiegł do kolegi, gdzie 
było już zgromadzona oałe towa- 

rzystwo. 
Szczęście jakość dziwnie dopi- 

sywało Władziowi, żaden prawie 
jego strzał nie chybiał. 

— Wielka sztuka strzelać do 
nieruchomego celu — rzekł za- 

zdrosny Jurek — apróbuj trafić 
ptaka, a wtedy naprawdę przeko- 
namy się, że dobrze strzalaee. 

— Dobrze — zawołał rozgorą- 
czkowany Władzio — i zwrócił 
flower w stronę, gdzie na krzaku 
jaśminu siedział aobie niewielki 

rudawy ptaszek. 
Strzał padł, ptaszyna zatrzepo- 

tała skrzydełkami i spadła na aie- 
puę, Ghłopęy * ciekawośęią^od- 

biegli. Był to słowik, miał w| 
dzióbku schwytaną liszkę, którą 
niósł zapewne dla swych gło>» 
d.nych dzieci. <Parę razy kurczcK 
wo poruszył nóżkami i legł beą 
życia. 

Serduszka chłopców zabiły ja« 
koś trwożnie. spojrzeli po sobi{ 
i na Władzia, który stał blady, o« 

słupiały. Nagle rrucił flower i ni* 
żegnając się z nikim, wrócił dą 
domu. 

— Mateczko — zawołał ze łka**, 
niem, rzucając się do jej kolan —« 

mateczko, nigdy nie kupuj mi ias 
dnej broni, to tak strasznie jes$ 
zabijać... 

Matka z trwogą apojrrała ną 
syna. 

— Co się stało? — spytała. 
Wtedy Władzio, płacząc, opo* 

wiedział całą historyę. 
Kochające ramiona utuliły cie- 

mną główkę syna i dobra matka 
mądremi słowy starała się ukoić 
wielki jego żal. 

Przeszło lat wiele, Władzio sta? 
się zacnym i dzielnym człowio* 
‘kiem, lecz całe życie pamiętał tę 
chwilę, kiedy dla bezmyślnej za- 

bawki pozbawił życia ptaszka 
który był może bardzo wtedy po* 
trzebny dla awych maleńkich pi* 
skląt. 

POCZTA. 

Moja gromadka. W następny** 
numerze zamieszczone dapieit* 
będą nazwiska dzieci, które oprą* 
cowały odpowiedzi na pytania Ą 
hi story i polskiej. 

TABELA PODATKU STOPNIOWE60 ZWIĄZKU I. fc 
(Hordrlal XI. piir.Kon-tytocył Z. N. P. 

16—21 09 18 
21— 22 09 19 
22— 23 10 19 
23— 24 10 20 
24— 25 10 20 
25— 28 10 21 
25—27 11 22 
27— 28 11 22 
28— 28 12 23 
29— 80 12 24 
30— 01 12 28 
31— 82 13 28 
32— 33 13 28 
33— 34 14 27 
34— 35 14 28 
35— 38 15 29 
38—37 15 30 
37— 38 18 32 
38— 39 18 33 
39— 40 17 34 
40— 41 18 38 
41— 42 19 37 
42— 45 19 39 
43— 44 20 40 
44— 45 21 42 
45— 48 22 44 
48—47 23 48 60 
47— 48 24 40 72 
42—49 25 50 75 
48— 50 28 53 78 

I 
36 
37 
38 
39 
40 
42 
43 
44 
46 
48 
49 
61 
53 
54 
56 
58 
61 
63 
66 
68 

| § S g 

54 63 72 8lT 
56 65 74 M 
58 67 77 88 
59 69 78 88 
61 71 81 81 
62 73 83 84 
65 76 86 87 
67 78 88 100 
69 81 92 104 
71 83 »S 187 
74 88 88 111 
77 90 102 118 
79 92 108 119 
82 95 108 122 

71 85 99 113 127 
73 88 102 117 131 
76 91 108 122 137 
79 95 111 128 142 
82 98 115 131 148 
•5 103 120 137 154 SiisilimiHiSśssssaiM 

Tabela ta Jest oparta na taball tmleen 
telnoćcl "National r ratarnal Congreae* 
a dodaniem raty procentowej 4 procent 

Oprócz tej tabeli członkowie place i»e 
na fundusz obrotowy, z czego Jut "Zgo- dę" otrzymują bezpłatnie. 

Wetfpne wynoal od katdrgo członka bez względu na wiek I ubezpieczenie K.OS, 
przyczem kandydat otrzymuje odznaka! 
oertyflkat darmo. * 

Kandydaci na członków nleubezpleezo* nych płace SO centów wstępnego takt# 
otrzymuje odznakę bezpłatnie: podatku zaó miesięcznego place 1S centów, z cze- 
go "Zgoda" jut Jest opłacona. 

Kandydaci, którzy ukortczyll 40 lat mo- 
gę ubezpieczyć e*e nie wytoj jak na 9300. 

Wszelkie komunikaty do Zwlezku N P naloty adresować do Sekretarza Jen.:' 
JAN S. ZA WILIŃSKI, 

1406-0# w. Olylelon et., Ctlloago, IN. 

Wszyscy Związkowcy 
powinni mieć ile m okno- 
wi jednozeodne zapatry 
wanie na kakdą sprawę 
społeczną. 

W Un orla kstdy Zwtąs. 
kowlso powlnlra esytać 
Dtlonnlk Zwitkowy wyda- 
wany prsoz Zwtąsak Naro- 
dowy Polski. 


