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—  Gniazdko zastaną puste —  

cieszył się szczerze Gołąb.
Po napisaniu biletu krótko już 

bawili, a Żalecki idąc sani do ho
telu, czuł rozpierającą go dumę, 
że należy do tego stronnictwa, i 
w miarę jak przechodził kolejno 
cale zachowanie się Komara, rosi 
v/ nim szacunek dla niego. I ak. 
to człowiek nie słów. leczy czy- 

A  nów. I jakie to Stronnictwo po
tężne, wszędzie ma swych zaufa
nych : sklcpikarka. Gołąb, garsoti, 
I.cm an... i znają tajnych ajen
tów. mówią spojrzeniem: taka 
Organizacja musi zwyciężyć. I 
wzięła go taka nieprzeparta ocho
ta zaśpiewania “Czerwonego 
sztandaru, że nic mogąc głośno, 
nucił z cicha.

Na drugi dzień Żalecki zastoso
wał się ściśle do wskazówek Go
łębia i dyrektor, wprawdzie z 
wiekiem wahaniem i zastrzeże
niami, ale przyjął go na bezpłat
nego praktykanta przy oddziale 
chemicznym na miesiąc próby.

Również Helenie przj*rzeczono 
'to miejsce z płac? trzydziestu 
pięciu rubli na miesiąc, ale po 
dwutygodniowej praktj’ce bez
płatnej. Robota nie była ciężka, a- 
lc zajmowała dużo czasu, gdyż 
od szóstej rano do ósmej wie- 

9  czorem z godzinną przerwą. Mu
siała bowiem, przy wyjściu robo
tnic oddawać rachunki i motki do 
głównej kontroli.

Oboje jednak byli uszczęśli
wieni i śmiało patrzyli w przj*- 
szłość. jak im się zdawało jasną 
i promienną!

. IV.
Na zabawie u państwa Marty- 

now, Olga święciła wielki try
umf. Nietylko z powodu swej pię
kności. bo były tam równie pię
kne kobiety, ale wyróżniała się 
nadzwyczajnym wdziękiem ru- 

^ chów i tą miarą artystyczną w 
T zachowaniu się i w słowach, któ

ra. będąc szczerą i naturalną nie 
pozwalała na poufalenie się i żar
ty. będące zwykłą przyprawą roz
mowy nic bardzo wybrednych o
ficerów.

Tliła od niej powaga i czystość 
ducha i tern właśnie zachwycała 
nieprzyzwyczajonych do tego u
czestników zabawy.

Inne panny, nie mniej dobrze 
wychowane i nieposzlakowanej o
pinii, uśmiechały się wdzięcznie, 
chociażby z płaskich konceptów, 
z wątpliwych dowcipów, porozu
miewały się z tancerzami spojrze
niem, a przy wyborze odszczegól- 
niały wyróżniających się mło- 

.dych ludzi.
Do powodzenia Olgi przyczy

nił się też w pewnym stopniu do
skonały akcent francuski, uprze
dziła bowiem ciotkę, że innym 
językiem prócz polskiego i fran
cuskiego nic będzie rozmawiała.

Ciotka, po dość długich per
swazjach, zgodziła się, nazywa-
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jąc ten zamiar uporem i szowini
zmem galicyjskim.

Wśród mężatek, królowała pa
ni Sudkiewicz, w blado-różowej, 
obcisłej sukni, głęboko wciętej 
na piersiach i plecach; robiła w 
tańcu wrażenie, żc w rj-tmie mu
zycznym przegina się nie ona w 
swej sukni, ale jakaś rusałka, któ
ra jak wiadomo, obchodzi się bez 
sukien i mody.

Miała też wielkie powodzenie 
u starszych panów, zwłaszcza 
rotmistrz ułanów, Lednoj, nie od
stępował od niej i ona tylko je
mu powierzała swój bukiet i wa
chlarz.

Wśród starających się podobać 
Oldze, wjTÓżniał swą usilnością, 
niski, szczupły, zwinny, nie bar
dzo ładny brunet, porucznik 
gwardyi Płazów, i bardzo przy
stojny, wysoki, zgrabny szatyn, 
kapitan żandarmski. Bolccw, na 
którego chłodno spoglądali gwar
dziści i nie dopuszczali do poufa
łości w chwilach odpoczynku po 
tańcach.

Do czasu podania kolacyi, ani 
jeden, ani drugi nic mogli się po
chlubić chociażby pozorem pozy
skania większych względów u 
Olgi. Tańczyła bez wyboru z ka
żdym, a przy figurach pierwsze
mu lepszemu z brzegu tancerzowi 
podawała rękę.

Kolacya była wystawna, poda
na z wielkim szykiem, hotelo
wym wprawdzie, ale nie mniej 
błyszczącym. Płazów był tak 
szczęśliwym, że poprowadził Ol
gę do kolacyi. i jak mógł i umiał, 
starał się ją zabawić.

Gdy rozmowa, dość banalna, o 
teatrze, koncertach już się wy
czerpała, począł robić złośliwe u
wagi o siedzących przy stole, lecz 
przj’pomniawszy sobie, żc jako 

! świeżo przybyła, nie zna tutej
szych stosunków L jego złośliwe 
dowcipy nie budzą oddźwięku, 
rzekł z przymileniem:

—  Już to trzeba przyznać, żc 
Polki mają wdzięk parj-ski, umie
ją się ubrać i podobać, stosownie 
do swego temperamentu. Pani 
jak Westalka, nieprzystępna, zim
na i tern właśnie zachwyca i po
ciąga ku sobie.

—  Aby można osądzić czyjś 
temperament, usposobienie, cha
rakter, trzeba go poznać. Słowa 
pana są zwykłą formą grzeczno
ści towarzyskiej. ,

—  Pochlebiam sobie, że tak nie 
jest —  uśmiechnął się, pokręca
jąc mały, ciemny wąsik, bo ciotka 
pani —  wskazał oczyma na u
śmiechającą się rozkosznie —  o
na wojuje inną bronią, bardzo 
niebezpieczną dla nas i wzięła w 
niewolę rotmistrza Lednoja. On 
po za nią świata nie widzi.

Olga spojrzała na ciotkę, isto
tnie oboje wyglądali jak para za
kochanych, lecz odpowiedziała 
spokojnie:

—  Pan rotmistrz jest przyja
cielem męża ciotki i znajomym z 
dawnych czasów.

—  Jaki ten świat plotkarski, 
mówiono mi, naturalnie błędnie, 
że panią Sudkiewicz poznał w O- 
steiulzc w zeszłym roku.

Milczeli. Olga z pod oka śledzi
ła ciotkę i doznała przykrości, wi
dząc, żc ciotka, jej zdaniem, zbyt 
poufale się trochę odsunąć po
myślała zniecierpliwiona.

—  Ho, ho, ho, ile szampana u 
naszego gospodarza —  zaśmiał 
się złośliwie Płazów —  ciekawa 
rzecz, który to z naczelników po
wiatu jego gubernii nas ugaszcza?

Udała, że nie rozumie jego a- 
luzyi.

—  Pan Martynow jest istotnie 
bardzo gościnnym gospodarzem.

—  Tak, ta k ... zwłaszcza dla 
piechoty jest wyrozumiały —  
spojrzał drwiąco na gospodynią, 
siedzącą obok wyższego rangą o
ficera.

Znów umilkli, a gdy nalano 
szampana w kieliszki, prosił:

—  Niech pani spróbuje wcale
dobra m arka... w miarę wytra
wny. •

—  Nie pijam.
—  Ależ wszystkie panie piją - - - 

trąćmy s ię ... niech żyje szczę
ście !

Podniosła kieliszek i nie pijąc, 
postawiła na stole.

_ Niech pani ustami dotknie
brzegu.

—  Nie lubię udawania, a wino 
mi szkodzi.

(Nachmurzył się, wypił kieli
szek i skinął na lokaja, szepcząc:

—  D olew aj... rozumiesz?
—  Tak jest.
Po dwóch kieliszkach zwrócił 

się rozpogodzony do Olgi:
—  Czy uważa pani, jak ten do-

noszczyk żandarmski —  wskazał 
na rotmistrza Bolcewa —  patrzy 
się na n as... niczem wilk na ow
cę. Dopiero potańcowalby z nami, 
gdybyśmy wpadli w jego pazu

ry- .
—  Nie zauważyłam w nim żar

łoczności —  uśmiechnęła się.
—  Ale spójrz pani jak mu się 

oczy1 świecą, jak wąs szarpie. 
Człowiek w gniewie jest zawsze 
zabawny —  śmiał się, wiedząc, że 
teni złości swego rywala.

—  Nie znam bliżej pana Bol- 
cewa, może pan ma słuszność —  
odpowiedziała obojętnie, a chcąc 
zwrócić rozmowę —  czy są świe
że wiadomości z wojny?

_ Nie jestem ich zupełnie cie
kaw, bo co to za nieprzyjaciel?—  
wzruszył ramionami —  nawet 
podejrzywam i nic tjdko ja. ale 
mnóstwo oficerów, że wojnę tę 
rozmyślnie rozpoczęto, aby na 
“odważnych bohaterów” —  za
śmiał się złośliwie —  posj-pałj‘ 
się ordery i nagrody.

_ A jednak ten napad na flo
tę—

—  Nie sztuka napaść śpiącego 
i dać mu szturchańca.. . przebu
dził się i wszyscy uciekli.

—  Mówią, że teren wojny zbyt 
daleki.

—  Tak mogą tylko głupcy pi
sać i mówić, jedyna dywizya wy
starczy, aby rozpędzić Japończy
ków na wszj^stkie strony świata, 
tylko nasze ministeryą będą mia
ły kłopot z urządzeniem Japonii 
na wzór cywilizowany, a popi z 
nawracaniem.

Olga, przypomniawszy sobie 
nadzieje swoich towarzyszy z po
wodu tej wojny, westchnęła i rze
kła mimowoli:

_ Jeśli jednak Japonia się o
prze?

Zaśmiał się głośno i zwracając 
się do swego kolegi, zawołał 
po przez stół:

. x _  Jak myślisz, czy ąjaponia 
może się nam oprzeć chociażby 
na miesiąc?

Wszyscy oficerowie i panowie 
zaśmiali się bardzo szczerze i gło
śno, a Sudkiewicz, gładząc ładne 
faworyty dodał:

_  Takie bajki puszczają Ja- 
I pończycy sami we wrogich nam, 

zagranicznych gazetach; myślą, 
że my się przestraszymy. Nie ba
liśmy się smoków chińskich — 
zaśmiał się —  nie zlękniemy się 
bajek japońskich.

(Ciąg dalszy nastąpi), ^
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—  Do misy i kufla... —  mru
knął Kostuch.

—  Obaczysz, jaźwczc nieugła- 
skany! Na gębę z tobą wojować 
nie mj'ślę, próżna to mitręga, ale 
obaczysz.. .

Gdy grubas tych słów doma- 
wiał, kukułka w głębi dąbrowy 
się ozwala, on zaś szybko zawo
łał:

—  A co? Jakby na potwierdze
nie mojej przypowieści mamy i 
grzegółkę.. . Najsprawiedliwsza 
to przecie w takich sprawach 
wróżka, jej zapytać...

Nie czekając przyzwolenia ze 
strony młodej pary, zwrócił się 
w stronę, skąd kukanie dochodzi
ło i huknął z pełnych piersi:

—  A prorokuj ptaku, ilu chłop- 
czysków bociany do Oporowa 
przyniosą, gdy się młodzi pań
stwo pożenią?

Wszyscy uszu nadstawili, na
wet Halszka, chociaż na twarzy 
się mieniła i oczy spuszczała. Ku
kułka umilkła na pacierz, potem 
zaś jęła powoli kukać, aż do razy 
trzydziestu. Hjalszka wtedy uszj’ 
zasłoniła, wołając:

—  A j! Aj Chyba nie skończy 
dzisiaj... Dajesz ty. grubasie, z 
twoją wróżką! Głupia ona jedna, 
a ty drugi...

Śmieli się wszyscy mężczyźni, 
łokciami trącali, a Zbigniew rósł, 
jak na drożdżach,pożerając oczy
ma zapłonioną dziewkę.

—  Trzydziestu chłopczj'ków mi 
dasz. całe półkopie. . .  —  szepnął 
jej do ucha. —  Pamiętaj, sobolu 
złocisty, że ani jednego ci nie o
puszczę. Masz wiedzieć!

I ręce zacierał z ukontentowa
nia.

_ Zbych! Z ciebie widzę sro-
motnik okrutny... Zaniechaj już! 
odszepnęła, gniew udając.

—  Ano —  ozwał się Paluch — ! 
teraz trzeba spytać o dziewki, bo 
nie obejdzie się i bez nich...

Ale piękna Toporzanka usta 
mu zatuliła, grożąc:

To rzekłszy, bieguna dosko- 
czjda. rączo nim zatoczyła i rzu
ciła Zbigniewowi:

—  Zbychu! Jedźże, kiedy mu
sisz, ale stawaj w Ossolinie ry
chło. Jeno godnie się sprawiaj w 
Krakowcu. żebym ci wymawiać 
nic potrzebowała. Bogu cię osta
wiam i was Sulimo, i was Wężu, 
i wszystkich...

Potem, jak wichrem się zjawi
ła. tak też znikła niby wiatr, za
nim towarzysze jej zdążyli koni 
swoich dosiąść.

Patrzył za nią Zbigniew, oczu 
nie mógł oderwać od tej postaci 
dziarskiej, która wszystkie jego 
opanowała myśli, stanąwszy 
przed nim tak niespodzianie. Pa
trzył, a błogość malowała się na 
jego twarzy i w oczach, wydało 
mu się. jakoby go upojenie jakieś 
ogarnęło i winne światy przenio
sło. Na ustach czuł jeszcze usta 
Halszki, one uda miodowe, świc
ie. by jagody; czuł na twarzy jej 
oddech, który z powiewem wio
sny porównać bj"ło można; czuł 
lotknięcia jej rąk drobnych i wło
sów w połysku i miękkości ie- 
Iwabnych ; widział jej twarzyczkę 
uśmiechniętą, pogodną, spłonio
ną, jalcbj’ promieniami zorzy 
wschodzącej oblaną; jej oczy mo- 
lrc, a głębokie niby (przepaści, a 
nełne błysków gwiaździstych, 
które do serca mu się wkradały, 
*ętnt jego przyśpieszały i przej
mowały go nieokreślenie miłem 
ńepłem. I byłby w zachwyceniu, 
niby skamieniałj’, stał Bóg wie 
jak długo, gdyby go Sulima nie 
rozbudził upomieniem:

—  W  drogę czas! Okrutnie mi- 
trężym ...

—  Czas! czas! —  powtórzy. —  
Ale bo też mnie dziewka uroczy
ła ... Istna łania! Głupi byłem, 
żem dla obaw urojonjrch do Osso- 
lina nie zazierał! N o ... jakoś to 
się naprawi. Bogu Najwyższemu 
chwała, że i ja też wstrętu w niej 
nie zbudziłem. Sulimo? Wężu? 
Jako uważacie?

—  Oczywiście! —  potwierdził 
Sulima. —  Srodze.ś jej się udał, 
znąć to było i sama powiadała.

I !

JL SkladM ebli
Bardzo Wielki zapas Łó- i

żek Żelaznych, Piecy, Ma i
teracy, Komód i Mebli i

AM iiJgSn - Pokojowych, Lodowni, A
Wozików dla dzieci i t.p. 9

| O d staw iam y s z y b k o  1 s ta
V  ■  raunie do domu.

My Umeblujemy Wam ^  
mieszkanie kompletnie
Sprztśiliar rofirj Kita i Malał- fl
(CtułBlydiem lit Im  Składy.

! LMcKibben
6 3 2 -6 3 4 -6 3 6  Milwaukee Ą t .  .  ^  j

Szczęśliwy z was, Zbigniewie
—  dodał Wąż, wzdychając. —  O
wo jak się komu wiedzie, to już 
na każdym kroku...

—  Silnie urodziwa dziewka, bę
dzie mi z nią jako w raju —  ma
rzył Zbigniew. —  Juści chyba 
spotkanie się z wami taki szczę
śliwy przytrafunck sprowadziło. 
Jawny to znak, że należy nam się 
trzymać kupy, jak postanowilim, 
bo wtedy wszystkim trzem bę
dzie się dobrze wiodło...

_ jam o tent mówił —  zau
ważył Wąż.

_ Ale co do chłopczysków, to
będzie wasza cześć miał ich tnoc
—  wtrącił Paluch, którego rów- 
wnież przygoda rozochociła. —  
Pół kopie! Pociecha to zacna i 
przczeninie zyskana, bo któż, je
śli nic ja, do wróżenia grzególkę 
wezwał? Pół kopie, jakby świecę 
ulał. Parada, co się nazywa!

—  Gtisło to jeszcze może być— 
rzekł Zbigniew. —  Niezawsze ta
kie wróżby się sprawdzają. Zre
sztą, co będzie obaczjm, dziś to 
jeno wiem. że Halszka moja i że 
będziem ze sobą żyli, jak Bóg 
przykazał.

Oburzył się grubas, usłyszaw
szy, żc pan jego wróżbę kukułki 
lekceważy, bo wc wszelkie tego 
rodzaju przepowiednie święcie 
wierzył. Tedy rzekł:

—  A już niechże wasza cześć 
nie bluźni. Co grzegółka wykuka, 
to prawda nieomylna i grzechem 
jest niedowiarstwo okazować. 
Człowiek podczas może omyłkę 
popełnić, umyślnie albo z niero- 
zumu, ale nie taki ptak. Nigdy 
się jeszcze nie zdarzyło, żeby 
grzegółka kogo oszukała. Trzy- 
dzieścioro razy kuknęła —  to już 
amen. Dopieroż to się zaroi w O- 
porowie!

—  Będziecie, Zbigniewie dodał 
Sulima —  z całym hufem krwi 
własnej chadzali na wroga, gdy 
chłopcy dorosną. Toć to napraw
dę osobliwa rzecz, a dla rodu 
chwała!

—  Chwała na czasy wiekuiste!
—  podchwycił Paluch. —  A będąż 
stawały one smyki walecznie, już 
moja w teni głow a... Bo prze
cież Bóg mi pozwoli, jak się pa
trzy, zaprawić ich do oręża, na 
czcm się. nie chwalący, znam ...

Srokacz, obok niego jadąc)', 
wątpliwość wyraził:

—  Wcale nie na srogiego ryce
rza patrzysz, bracie, a przynaj
mniej nic znać tego po tobie. Je
żeli zaś zamyślasz kogo do spra
wności bojowej zaprawiać, to 
posturą prędzej pod piecem le
gać, niż w polu się uwijać. Daruj 
żj'cie. ale temu nie zaprzeczysz.

—  Srokacz jesteś, tedjr sroka- 
to masz we łbie —  odciął się dot
knięty do żywego Paluch. Snąć 
swoją miarką innych mierzysz; 
tak o nich mniemasz, jakiś sam. 
Nie troskaj się o mnie i o moją 
posturę. Lubię ja wygodę sobie

—
uczynić, ale gdy potrzeba się 
zdarzy, okrutnie zc mnie zawzię- , 
ty i nie radzę wtedy nikomu w 
drogę mi wchodzić. Grzmocę, a
ni pytam, a srokaęzów na kwaśne 
jabłka przeistaczam!

Uśmiechnął się Srokacz.
—  Ga(lasz groźnie, ale jakoś 

strach od twego gadania mię nic 
bierze —  rzekł. —  Radbym cię w 
potrzebie obaczyć. Widzi mi sję, 
żc na sztych nie zwyczajn^ś się 
wystawiać...

Paluch spasłe policzki odął, 
spojrzał na wątpiącego o jego 
waleczności i rycerskich zdolno
ściach towarzysza, potem dodał 
wyniośle:

—  A tobie, widzi mi się, wesoł
kiem być i krotoclnvi!e wypra
wiać. Bacz przecież, że wesołkom 
języka przycinają, gdy niesforni, 
i po grzbietach ich trzepią!

Przekomarzania przerwał Suli
ma, który wyciągając prawicę 
przed siebie, zawołał:

—  Owóż i nasz przesławny 
Krakowiec! Dotarliśmy szczęśli
wie ; daj Boże, iżby nam się w o- 
owym grodzie dobrze też wszyst
kim działo!

(Ciąg dalszj' nastąpi).

SKRZYPCE, harmoniki 1 wszelkie
Inne Instrumenta, oraz nuty do śpie
wu, na kapelę lub orkiestrę można na
być w Wydz. Muz.. B. J. Zalewski, 609 
Milwaukee Ave., Chicago, III., Telefon
73® Ashland. Pocztówki Narodowo 
Polskie Z nutami lub bez, widoki na
szych gór, siół i t. p. Proszę załączyć 
5c. na katalog instrumectów 1 n u t
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Progress Roofing Co,

i| CZY WASZ DACH CIECZE?
Jeżeli tak, to my temu żarn- 

]| dzimy. Pokrywamy dachy żwi
rem i rozmaitymi materyałaini 

I; na szyndział. Zakładmy rynny i 
l1 naprawiamy dachy łupkowe,
i1 Mofetnf poiryń w»m  dach muterj.iirtn t»- 
I kim, jnkl widzicie na pi-wjrssiym obrazku, i

(| Chętnie odpowiadamy na j  
!; wszelkie pytania. Zgłoście się 
!' do nas osobiście albo przyślijcie 
'1 nam karlę pocztową, a my wy- ] 
;! słomy natychmiast naszego; 
v przedstawiciela,

Progress Roofing Co.
;! G. S. G ro ch o w sk i, zarząd/**.

|| 154 WEST Dl YISI0N ULICA j
!; róg Holt avenue, na ('ob.


