
Dnia 24 Lutego 1906 AMERYKA-ECHO 
vzaś powiedział: "Weźcie go i pobawcie 
•ię z nim." Kozacy przez całą godzinę 
"bawili się" z nieszczęsną ofiarą; powy
kręcali mu ręce ze stawów, powybijali 
oczy, a potem rozstrzelali. 

I w taki sposób pastwiono się nie nad 
rewolucyonistami schwytanymi z bronią 
w ręku, lecz nad spokojnymi mieszkań
cami! 

Z jaką bezwzględnością władze wal
czyły z powstańcami świadczy fakt, że 
ogniem artyleryjskim zostało zburzonych 
około 150 domów, w tej liczbie dwa bu
dynki szkolne i jedna cerkiew. 

Opowieść o lem, lak jtden chłop 
dwóck generałów wjkarm ł. 

______ • 

Było sobie dwóch generałów, a że byli 
bardzo lekkomyślni, więc w krótkim cza
sie za rybki rozkazem, za mojej woli 
wyrazem obudzili się na beiludnej wys
pie. 

Służyli owi generaYow?e całe życie w 
registraturze. tam się urodzili, tam wy
chowali i zestarzeli, i dlatego nic nie ro 
'vunieli Nawet słów ładnych nie mali, 

^cz:"proszę przyjąć wyrazy głębokie-
°sracunku i poważania." 

tu znieśli registracyę, bo nie była 
^ebna, i wypuścili generałów na 

potraw, 
swobody z etatu, zamieszkali oni w 

bpadi.jju przy ulicy Podjaczewskiej, 
Petersbu52nych mieszkaniach; każdy 
w dwóc^ł g^oją kucharkę i otrzymy-

•>fki ri/&dsę. 
Naraz ocknęli s'ę ca bezludnej wyspie, 

zbudzili się i widza, że obaj leżą pod je
dną kołdrą. Maturalnie z poczitku nic 
nie zrozumieli i zaczęli rozmawiać, jak 
gdyby nis im się nie zdarzyło... 

~ —Dziwny, wasza dostojnoSć, sen nra 
łem dzisiaj—rzekł pierwszy generał— 
śniło mi się, że mieszkam ca bezludnej 
wyspie... 

Powiedział to, a wtem jak nie stoczy! 
Zerwał się i drugi generał. 

\ —»a B^ga! co to! gdzie m? jesteśmy! 
--'krzyknęli 0baj z njen 0nym głosem. 

Zaczęli s:ę mzwajem dotyka', chcąc 
się prz« kunać, czy to we śnie, czy na ja 
wie taka im się zdarzyJa awantura, ale 
choć gwałtownie chcieli wierzyć, że to 
8fn tylko, m<is<eli się w końcu przekonać 
o ismutnej rzeczywistości. 

Vrz°d nim» z jed lei strony rezpofcie-
"Tało fię morze, z drugiej Ie*ał niewiflki 

kawałek zemi, oblany także bezzrani 
cznem morzem. Zapłakali generałowie 
pi«rwszy raz od chwili, kiedy zamknięto 
regi strato rę. 

Zaczęli się nawzajem og'ą^ać i zoba 
czyli, że są w nocnych koszulach, a na 
szyi każdego wisi order. 

—Dobrzeby by?o kawusi wypić ten z! 
—mruknął pierwszy generał, ale wspo 
mniawszy. jaka się z nim niepojęta rzecz 
stała, znowu zapłakał. 

—Co my jednak roSić będz^ny? — 
ciągnął przez łzy—Agdyłytak raport 
napisać, czy byłaby s te*o jaka ko
rzyść?... 

—Wiecie co—rzekł drugi g*n*rał— 
idźcie wasza dostojność na wschód, ja 
pójdę na zacbód, a pod wieczór znowu 
się w tera m-ejscu apotksmy; byś może, 
iż c kolwiek znajdziemy. 

Zaceęli szukać gdzie wschód, a gdzie 
rachód Przypomnieli sibie. jak to raz 
naczelnik powiedział: "Chcesz znaleźć 
wschód, toobrćć ocsy na pćłnoc, a w 

prawej ręce znajdziesz, czego szukasz." 
^Zaczęli więc szukać północy, stawiali to 

tak too»ak przejrzeli wszystkie stro
ny świata, ale te całe życie służyli wre 
gistr&turze, więc n»c nie znaleźli. 

—Wiecie co, wasza dostojność; wy 
pójdziecie na prawo, a ja na lewo; tt>k 
to lepiej będzie -pow edział pener-ał, 
ktfry oprócz re/istratury służył w szko 
le k*ntonistf w wojtnryh, jtko nauczy
cie! kal>grafii, i z tego powodu był roza-
mniejszy. 

Jak rzekli-zrobili. 
Jeden gene ał poszedł na prawo i wi

dzi —rosną drzewa, a na drzewach roz
maite owoce. Chce generał dostać jedno, 
ale wszystkie tak wysoko, że trzeba się 
drapać, łrćpuje się era pad-nic z tego, 
tylkn koszulę podarł. 

Podchodzi generał do strumienia. pa
trzy: ryby tam, jak w ogrćdku i a Fon 
tanc?, aż *»ię roją. 

—Ot taką mi rybkę na Podjaezeską!— 
pomysł* ł gererał, i a£ mu się twarz 
skurczyła z aoeiytu. 

Idzie generał w las, a tom jarząbki 
świstają, cietrzew tokuje, zające bieta-

,• 
—Panie fwięty! co jadła! co iadła1— 

rzaez- genera?, aż gnz*« zyna nodl-ć. 
Niena co, trz ha wraca* Ir umówione 

miejset z pultami rękorra. 
Przycfcodai- a d*igi generał już cz< * 

ka. 
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— Nc c5ż, wasza dostojno »ć, wymyśli 

liście co? 
— A c to zr alazh m stary ntmer Mo-

skiewjkich Wiedomofci—i nic więcej! 
Obaj generałowie znowu się poł( iyli, 

ale nie megą zasnąć ra czczo. To r iej o-
koi ich myśl, kto z nich będz e odbieiać 
pensyę, oto przypominają sobie widzia
ne owoce, ryby, jarząbki, cietrzewie, za 
jące. 

—Ktoby to pomyślał, wasza dostojność, 
że ludzkie pożywienie w pierwotnym 
stanie lata, ptowa, i na drzewach rośnie? 
—rzekł pierwszy generał. 

—Tak-^odparł drugi generał — przy
znam się, i ja dotychczas myślałem, że 
bułki takie się rodzą, jakie je pedają ra
no do kawy. 

—To znaczy, że jeśli, kto chce zjeść 
kuropatwę, to musi ją naprzód złapać, 
potem zabić, oskubać, ugotować... Tyl
ko jak to'się wszystko robi? 

—Jak to się wszystko robi? jak? -ci
cho powtórzył drugi generał. 

Zamilkli i s ara'.i się zasnąć; ale głĆd 
odpędzał Ben. Jarząbki, indyki, prosięta 
ma aczyły im przed oczyma, soczyste, 
lekko zarumienione, z ogćrkami, pikJa-
mi i rozmait* mi sa'atkami. 

—Teras tobym własny but zjadł!— 
rzekł pierwszy generał. 

—Dobre także i rękawiczki, jeż*li dłu
go noszone! westchnął drugi generał. 

Nag e obaj generałowie spojrzeli je
den ra drugiego: w oczach błysnął im 
złowi szczy płomień, zęby zadzwoniły, z 
piersi wydarł się głuchy ryk. Zaczęli 
wolno pedpełzać ku sobie iw gmnieniu 
oka rozżarli się. Poleciały strzępy, roz 
legł s:ę pisk i jęki; genfrał, kt'ry był 
nauczycielem kaligra'ii, odgryzł swoje
mu towfrzyszowi ord^r i natycł miast 
połknął. Ale widok ciekącej krwi oprzy-
tomuł ich. 

—Bóg z rami— zawołał obal-a toż my 
się wzajemnie pozjadamy! 

—I skąd myśmy sie tu wzręli?! Kto 
jest ten urzę inik, który n&m taką sztu 
kę urządził?! 

—Trzeba, wasza dostojność, a^y'njy 
się jaką pogawędką roz* rwali, inaczej 
dojdziemy do tego, że s ę wzajemnie po
zabijamy !—po *i* d zis ł p ierwszy gen* rał. 

—Zaczynaj - oirz kł dugi generał. 
—Dlaczego napr>ykhd, myślisz pan, 

słońce naprzó i v schodzi, a potem zacho
dzi. a nie przeciwnie!? 

—Dziwny z was człowiek, wasza do-
stojno^ć, przeiież i wy naprzód wstaje
cie, idziecie do biura, tam piszecie i po
tem dopiero kładziecie się spać? 

—A przeciez może być i tak: nasam-
przói k adę się *pać, mam lozmaite sny, 
a potem wstaję? 

—Hm... tak... et! ja, prawdę mówiąc, 
k'eiy t-łużyłem w departamencie, za 
Wczem tak iryślał: ot teraz—raro; po 
tem będzie dzień, potem podadzą koia-
cyę. i spać pora! 

Na wzmiankę o kolacyi pogrążyli się 
w ponurych myślach, i rozmowa urwała 
się z Famego początku. 

—Słyszałem cd jednego dóktora, że 
człowiek długi czas może sie żywić swy
mi władnymi sokami—zacząt pierwszy 
generał. 

—Jakto? 
—No tak. Moje własne soki podobro 

wytwarzają inne s>ki, te znowi soki 
wytwarzaią znowu inne s< ki, i tak dalej, 
aż się wszy-ikie stki tkończą .. 

—Wtedy cóż? 

ADMIRAŁ KAMIMUKA.. 

—Wtedy trze Da coś zjeść. 
—Tu!.. 
Słowem, o czem tylko generałowie za

częli rozmawiać, ciągle schodzili na te
mat jedrenia, a to im jeszcze bardziej 
zostrzało apetyt. 

Postanowili rozmowę przerwać, a przy
pomniawszy sobie o znaleziorym nume
rze Iforkiewskich Wiedomości, zaczęli 
Je łakomie oderytywać. 

—"Wczoraj—czytał wzburzonym gło
sem pierwszy generał—u czci godnego ni-
czelnika naszej starożytnej stolicy dano 
paradny obiad. Nakrycie na sto osób 
było przewspaniałe. Płody wszystkich 
krajów jak gdyby dały sobie rendez 
vous na tej czarod>iej&kiej uroczystości. 
Były tam i sterlety złote, i dziecię lasów 
kaukaskich—bażant, i tak rzadkie na 
naszej pólnccy w miesiąca lutym—pc-
zionDki"... 

—Tfu, dc dyabła! cóż to. nie może wa-
*za dostojność znaleźć inn^ga tematu?— 
krzyknął w rozpaczy generał i, wziąw 
szy od towarzysza gazetę, prz<czytał, co 
następuje: 

"Z Tuły donoszą: Z powodu połowu w 
rzece Ufie jesiotra (zdarzenie, jakitg) 
nit pamiętają t ajstarsi ludzie, tembar 
dziej, ż^ w jesiotrze rozpoznano zrane-
go rtwirowrgo B.) dano w tutejszym 
k ubie festiwal. Przedmiot ur< c yót>fci 
wniesiono na olbrzymim półmisku, obło
żony ogórkami i trzymający w paszczy 
zieleni nkę. Doktór P., który tego "dnia 
był dyżurującym, dtglądał troskliwie, 
żeby wszytcy goście dot-tali po kawałku." 

—Pjz prałam, wa^za dostojność, ałe 
i wy nie jesteście dość ostrożni w wj-
bjrze—przerwa! drugi generał wzią
wszy z ko ei gazetę, czytał: 'Z Wiatki 
pi^ą nam: jeden z tutejszych wielole-
tnico mieszkańców wynalazł następują
cy. oryginalny fposób przygotowania 
"uchy wziąwszy żywe<olina, naprzód 
go wy tłuc, a kiedy ze zmartwienia wą
troba mu się pjw ększy"... Generałowie 
pokiwali głowami. Wszystko, na cokol
wiek zwrócili uwagę—wszystko mówifo 
im o jedzeniu. Własne ich myśli zwraca 
ły się przeciwko nim i, cooć wszy? tkiemi 
s łami siarali się odpędzać widzenia bef
sztyków, wi lżenia wn>cały przemocą. 

Nagl^ generał*, który bjł nauczycie
lem kaligrafii, olśniło natchnienie.. 

—Wasza do-t jnuść—krt>knąłon z ra 
dością—a gdyby tak znaleźć chłopa? 

I —Jak to chłopa? 
—No tak, prostego chłopa... jak to 

zwykle bywają chłopi! onby nam zaraz i 
bułek przyniósł, i jarząbków nałowił, i 
ryb!... 

—Hm... cłłopa... ale skąd go wziąć, 
tego chłopa, kiedy go niema? 

—Jakto niema cMcps—cł łop wszędzie 
jest, trzebi go tylko poszukać on się tyl
ko z pewnością gdzieś Echował, od pracy 
ucieka! — 

Myśl t* do tfgo stopnia porwała gene
rałów, że zerwali się, jak postrzeleń!*, i 
puścili się szukać chłopa. T 

Dłjgo łazili po wyspie bez powodzenia 
aż nagle cttry zapach chleba razowego i 
kwaszonej baraniny naprowadził ich na 
ślad. Pod drzewem, brzuchem do góry, 
podłożywszy pod głowę pięść, spał tęgi 
cl łop, w bezczelny sposób uchylając się 
od roboty. Oburzenie generałów nie mia 
ło granic. 

—Spisz, wsłkoniu!—wsiedli na niego 
—a wiesz ty, że tu dwóch generałów już 
diugą dobę z głodu umiera! jaz )a d) ro
boty! 

Wstał chłcpisko: widzi, generałowie 
wpili się w niego, jak kleszczami. 

I zaczęło się je*o deit>hnie. Naprzód 
wlazł na drzewo i narwał generałom do 
dziepiątka rajdoirzalszych jabłek, a so-
bie wziął jedno kwaśne. Potem zaczął 
grzebać w ziemi i wydobył kartofle; na
stępnie wziął dwa kawałki drzewa, potarł 
jeden o drugi i roiniecił ogień. Pófniej 
z własnych włosów zrobił sidła i schwy-
tił jarząbka, a rozpaliwszy ogień, przy 
goto* ał tyle ri zmaitych zapasów, że ge 
nerak m nawet przyszło na myśl, czyby 
też nie dać i chłopu kawałeczka? 

Patrzyli generałowie na te chłopskie 
zabiegi i serca im skakały z radości. Za 
pomnieli, ie wczoraj o mało nie umarli 
z głodu i myśleli—jak to dobrze być ge
nerałami, nigdzie *ię nie zginie! 

- Czy panowie generałowie są zado 
woieni —zapytało wałk( ń-chłopisko. 

-Zadowoleni, mój kochany, widzimy 
twoje starania!—odrzekli generałowie. 

— Czy panowie pozwolą mi odpocją?? 
—Odpocznij, przyjacielu, ale skręć 

przedtem sznurek.—Narwał zaraz chłap 
sk> dzikich konopi, rozrmczjł w wodzie, 
ubił, zwinął i na wieczór sznur był go
tów. Sznurem tym generałowie przywią 
zali chłopa do drzeva, żeby im nie u-
ciekł, i położyli s'ę spać. 

Przeszedł jeden dzierf, przeszedł dr u 
gi, chłcpisko t*k rę wprawiło, że zaczę
ło zupy gotować. Nasi generałowie po 
weseleli, zrobili się tłuki, syci, biak 
Doszli ód przekonania, że tutaj mają 
wszystko darmc, a tymcza?emw Peters
burgu pensya ich wciąft się gromadzi i 
gromadzi. 

—Jak myślicie, wasza dostojność czy  
wieża Babtl była naprawdę, czy to tylko 
bajka?—mówił, bywało, jeden generał 
do drugiego po śmataniu. 

—Myślę, wasza dostojność te tyła, bo 
jak eobie wytłómaczyć. że tyle jest na 
świecie różnyeti języków? 

—To i potop był? 
—I potop był,dlatego, że w przeciwnym 

razie jakże sobie w> tłómaczyć istnienie 
przedpotopowych zwierzą•? T«mb%r 
dziej, że w Moskiewskich Wiedomo-
stiach piszą... 

-Amożeby przeczytać Moskiewskie 
Wiedomości? 

Szukają rumeru, piadają w cieniu, 
czytają ud de^ki do deski, co jedli w Mo

skwie, co jedli w Tułe, co jedli w Pen-
zie, co w Kazaniu—i nic, wcale nie mdli! 

Czas idzie... idzie.. - aż pewnego dnia 
generałów ogarnęła tęskota. Coraz częś
ciej zaczęli wspominać o kucharkach, zo
stawionych w Petersburgu, i nawet ci
chutko popłakiwali. 

Co to się teraz dzieje na Podjaczew-* 
skiej, wasza dostojność—pytał jeden ge
nerał drugiego. 

-Ach, nie mówmy o tem, i tak 
serce zbolałe—odrzekł drugi generał. 

—Dobrze, bo dobrze tutaj —ani słowa! 
ale przecież źle byczkowi bez jałówki? a 
i munduru także szkoda! 

—Ash i jaka szkoda! Zwłaszcza, że to 
mundur czwarttj klasy! jak tylko spoj
rzysz na same galony, już w głowie się 
kręci! 

I zaczęli nudzić chłopa: zawieź i va-
wieź na Podjaczewską! No i co okazało 
się, że chłop nawet Podjaczewską zna, 
że on tam był, mió.dwino pił, po brodzie 
kapało, w gębie nie postało! 

A toż my generałowie z Podjaczew
skiej!—ucieszyli się generałowie. 

A ja. może panowie widzieli: oto wi
si człowiek zewnątrz domu, na sznurach 
i ścianę farbą maluje albo po dachu, jak 
mucha, chodzi; to ten sam, to ja—odparł 
chhp. 

I zaczął chłop rozmyślać, jakby to swo
ich generałów pocieszyć Z8 to, że oni je
go, darmozjada, przygarnęli i jego chłop
ską pracą nie pogardzili. 

I zbudował okręt—nie okręt, a taki 
statek, że można było ocean-morze w po
przek przepłynąć do samej Podjaczew
skiej. 

—Uważaj, kanalio, żebyś nas nie uto
pił!—rzekli generałowie, ujrzawszy łódś 
kołyszącą się na falach. 

—Bądźcie spokojni, panowie genera-
ł« wie, mnie to nie pierwszyzna!—powie 
dział chłop i zaczął przygotowywać się 
do cdjazdu. 

Zebrał chłop łabędziego, białego pu-
«hu, usłał dno łódki, położył na dnie ge
nerałów i, przeżegnawszy sie, popłyrąl 
He się najedli strachu generałowie przez 
c^as podróży z powodu burz, wichrów, i-
1 * razy wymyślali chłopa za jego lenist
wo, tego ani piórem opisać, ani w bajce 
opowiedzieć. A cl.łopisko ciągle wiosłuje 
i wiosłuje i karmi generałów śledziami. 
Oto nakoniec i Newa kochana oto i sła 
wny kai al Katarzyny, ot i wielka Pod-
jaczew&ka! Aż klasnęły wrecekucharki, 
zobaczywszy swoich generałów: tłustych 
białych i wesołych! Napi i się generało
wie ka»y, najedli bułek i włożyli mun
dury. Wnet pojechali do kasy, a ile stam
tąd pien.ędzy przywieźć tego ani w baj
ce powiedzieć ani piórem opisać nie mo
żna. 

Ale o chłopie również nie far>omnTeH; 
wysłali mu kieliszek wódki i 5 kopiejek 
srebrem: niechże chłopisko użyje! 
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POKTU AhTUtii t LUTU PTAK*. 

"Pot" itkruła polskiego. 

Berlińska gazeta "Vorwaerts" donosi: 
/'Co z * straszne prześladowania muszą 

nieraz znosić rekruci w wojsku, o tem 
co chwilę dowiadujemy się z rozpraw 
•ądów wojskowych. Dziś pomne żymy 
kronikę nadużyć przełożonych wojako-
wy^h następującym *ypadKiem: 

W 7ej kompanii 31go pułku piechoty 
w Aitonie służvł Polak S?aniaw8ki od li
stopada ubiegłego roku. Biedaczysko nie 
włada dobrze językiem niemieckim, 
wskutek czego "kamraci" często sobie 
drwili z niego. Pewnego wieczoru po
przestawiano łóżka- Polak zapomniał, że 
łóżko jego znajduje aię na innem miej
scu i położył się na to samo miejsce gdzie 
oawnit-j znajdowało się jego łóżko. 

Kamrat*' atoli obił go trzepaczką. Gdy 
zaś z wielką budą dostał sie do swetto 
łóżka, "kamraci." oc?ywiście Niemcy, 
wywrócili j« i okładali ko naKżycie. Do* 
zorujący gefrajter patrzał na to wszyst
ko i nie wkroczył przeciwko temu. O-
wsTŁ-m i jemu zachciało sie znęcać nad 
biednym Polakiem. Kazał mu się wspi
nać pu tłupie, stojącym w środku izby, a 
gdy nie mógł sic wdrapać, "kamraci" 
pomagali mu. szczypiąc i bijąc g-, gdzie 
tvlko mogli. Procedurę tę nieszczęśliwy 
mu-iał tak często powtarza^, ż^ omdlał i 
rjnął na podłogę. Tem sie jed na < Nie* 
mias?k«>wie rie zadowoMi, zaczęli ko 
"trzłź*nć". Gefrajter Mueller uderzył 
go kilkakrotnie w piersi i w twarz, tak 
z- mu się krew rzuciła z no*a. Tu cięty 
Szwab d<>stał pi etrka. O lv Pr lak odzy
skał orzyu mnoś', gefraiterek dał mu 
markę, prosząc go. aby h e nie zażuhł 
na niego. Ponieważ nasz poczciwina byl 
zanadto zmaltretowany i schorzały, mu
siał s*ę udać d<i lazaretu i wszystkie 
sprawki wyszły na jaw. 

Muellerowi wytoczono proce* za znę
canie 8'ę n«d pol władnym. Giy o8'*ar-
Zycitl zarzucił mu. t*- ofiwrę swa tak bił, 
że jej sie mąciła k»"ew z n«»na, oskarżony 
śmiał rp t<> oświadezjć. ze to był tylko 

pot?*' Skazano go >a tę brutalność na 
saeść t; godni średniego a^sztu. 

C ęłi * to n erf k' dola żołnierza Pc aka 
w wi j; i u pruski em. 


