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i . (Ciąg dalszy). 
— Co to jest? mruknął. 
-Vie wnet rozjaśniło mu się w głowie. 
— Aha, już wiem! Czarnoksiężnik! 
I zerwał się na równe nogi. Był wolny i niena- 

ruszony. Stwierdzenie tego taktu sprawiło mu przy- 
jemność. zaraz jednak przyszła mu inna myśl i 

strach go chwycił za gardło. 
— A mój pan? krzyknął. 
I oglądał się dokoła bez tchu. 
Xoc była czarna i cisza głucha. Księżyc za- 

szedł, musiało wiec już dobrze mieć sie ku rankowi. 
Dokoła był las wysokopienny i dość gęsty, wcale 

niepodobny do chaszczów, otaczających dworzec 

czarnoksiężnika na Zamarstvnowie. Z jednej strony 
spuszczało się stromo w dół urwisko, z drugiej o- 

twierała sio polanka, w której głębi szarzała w mro- 
kach niewyraźnie wysoka, samotnie stercząca ska- 
ła. 

Gdzieżem jest. u licha ciężkiego? — mruknął 
niespokojnie chłopiec. I wnet mróz go obleciał po 

plecach i krew ściął w żyłach. 
— Tezus, Marya! szepnął. Toćto Czartowska 

Skala ! 

Było czego przestraszyć się istotnie. O Czarto- 

wskiej Skale każde dziecko wiedziało (jak i dziś 

wie) we Lwowie, a nie było ochrzczonego człowie- 
ka. któryby chciał znaleść się pośród nocy w tern 

miejscu. Krążyło o niem mnóstwo głuchych, a nie- 

dobrych wieści. Czy rzeczywiście czart ukręcał szy- 
ję każdemu, kogo zły jego los przypędził po półno- 
cku w tę stronę, co do tego można się było jeszcze 
spierać; nie podlegało jednak żadnej wątpliwości, 
ze Zły miał tu siedzibę, że straszył tu ludzi i figle 
niepoczciwe im płatał. 

Xie dziw, że młodego Ormianina, wychowane- 
go we Lwowie, wśród legend o strachach na Czar- 

towskiej Skale, lęk chwycił okrutny i że pierwszem 

jego uczuciem było — uciekać jak najprędzej, gdzie 
oczy poniosą. Zaraz jednak opamiętał się i zatrzy- 

mał. Xie mógł przecie uciekać, nie przekonawszy 
się, czy Stefana nie było w pobliżu. 

Oglądnął się — w pobliżu nie było nic widać. W 

gęstwinie ciemność panowała, choc oko wykol. Za- 

czął macać rękami i mieczykiem — trafiał tylko na 

kupy gałązek i liści, lub na pniaki omszone. Hukał 

we wszystkie strony — echo tylko mu odpowiada- 
ło. 
— Trzebaby na polance zobaczyć, — pomy- 

ślał. 

Ale polanka okrążała Czartowską Skałę i na 

myśl zbliżenia się do tej ostatniej dreszcz chłopca 

przeniknął. 
— Wszędzie pójdę, — rzekł do siebie ; tam 

— 

nic ! 

I odwrócił sie, hukając dalej i szukając czy na 

leżącego trupa nie natrafi. 

Nie było jednak nigdzie śladu człowieka. Tyl- 
ko od polanki dolatywał jakiś szelest, niby łomot 

skrzydeł ptasich, niby jakiś lek niewyraźny. 
— Strzeżże mnie Najświętsza Panno Eczmia- 

dzińska i święty Grzegorzu Oświecicielu ! westchnął 

pobożnie Wartan. 

Idąc, nie zauważył, że kołuje dokoła polanki i 

naraz, zrobiwszy krok naprzód, znalazł sie przy niej. 
Chciał się szybko cofnąć, odwracając ze zgrozą 

oczy, kiedy naraz wydało mu się, że tam, u stóp 

skały, coć wielkiego czarnieje. 
Stanął i w patrzył się uważnie. Coś leżało nie- 

wątpliwie, co mogło być człowiekiem, lub zwierzę- 
ciem wielkich rozmiarów i leżało bez ruchu, pogrą- 

żone we śnie lub martwe. 

U artanowi znowu strach zmroził serce. A nuż 

to zła moc jakaś wylęga się w tem miejscu, gdzie 
jej wolno hulać? A nuż za mgnienie oka zerwie się, 

wytrzeszczy ku mnie ślepie, palące się piekielnymi 
ogniami, wytrzeszczy białe kły w potępieńczym 
śmiechu, zawyje, zaskoczywszy nieludzkim gło- 

sem? 

W artan uczuł, że chwila jeszcze, a obłęd go 

chwyci. Przez jeden pacierz stał skamieniały, obez- 

władniony przerażeniem, wnet jednak otrząsł się i 

myśl o ratunku strzeliła mu do głowy. 
I począł biedź przed siebie na^ oślep. 
I nagle — zatrzymał się. 
A może to był Gozdzki? 
Skarl on sam wziął sie tu. W tej PUSZCZy, W 

przeciwnej stronie od Zamarstynowa? Ta sama moc, 
która go przeniosła w pobliże Czartowskiej Skały, 
mogła jego pana rzucić u samyćh jej stóp. 

Trzeba było wrócić... Jakże? Nie mógł prze- 
cie zostawić pana-samego w tej pustce złowrogiej 
na pastwę duchów północy. 

Ale by łże to on naprawdę, czy raczej może stra- 
szliwa jakaś larwa z piekieł na zgubę ludzką wy- 
słana, której w szpony wpaść musi śmiałek zbliża- 

jący się niebacznie. Więc uciekać. Ale w takim ra- 

zie może zostać nj pastwę czartu Stefan! Na to 
u- 

czciwa dusza Wartana nie mogła przecie się zgo- 
dzić. 

Stał przez chwilę, zmagając się z sobą. Była to 

ciężka próbka dla tego żołnierza, zahartowanego od 
czterech lat w bitwach i niebezpieczeństwach 
wszelakich i nie znającego strachu. Ale przemógł 
się i, przymykając mimowoli oczy, puścił się z 

rozpędem ku skale. Potykał się o pnie, padał, pod- 
nosił się i znów padał, i znów podnosił się i leciał 

ku „dyabelsxiemu kamieniowi", jak lud dla odmia- 

ny miejsce to nazywał. Aż wreszcie zdyszany, o— 

szołomiony biegiem, pokrwawiony o ciernie i gałę- 

zie, o które się potykał, stanął przy skale i otworzył 

oczy. 
Przed nim u samych stóp leżał Stefan Gozdzki; 

Leżał na wznak, z rękami skrzyżowanemi na 

piersiach, ułożony tak widocznie przez tych, którzy 
go tu przynieśli. Od tego czasu zapewne nie musiał 

łię poruszyć. Wyglądał jak umarł v. 
(Ciąg dalszy naitąpi.) 
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WALERY PRZYBORO W SKI. 

Szwedzi w Warszawie. 
Powieść historyczna z lat dawnych. 

(Ciąg dalszy). 
— Po łacinie? — powtórzył Kacperek — juścić 

wierzyć temu muszę, skoro jegomość tak powiada, 
ale osobliwsza to jakaś łacina. Jać przecie znam ten 

język, bo i akta w ratuszu nieraz w nim piszę, alem 

jeszcze jak żyję nie spotkał się ztakimi wyraza- 
mi. jakie tu popisano. 
— Powiadam ci, że to po łacinie — odparł cią- 

gle z uśmiechem na ustach, pan Rafałowicz 
— i 

zaraz cię o tem przekonam, jeno wprzód obacz, co 

tam jest dalej na owym karteluszu. 

Kacperek i Kazik spojrzeli i znowu zdziwieni 

byii nadzwyczajnie, ujrzawszy pod owym dziwa- 

cznym napisem szereg cyfr to rzymskich, to arab- 

skich, tak naprzykład wyglądających : 
XXIV. 75. 61. 3. 10. XL. i. 8. 122. C 57. CXV.j 

44. 8. 65. itp. 
— To są same liczby — zawołał Kacperek — 

nic tego nie pojmuję, to jakaś tajemnica. 
— Oczywiście, że tajemnica — ozwie się na to 

poważnie pan Rafałowicz — tajemnica niezmierne- 

go znaczenia, którą chce przed wami odkryć, ale 

wprzódy musicie mi przysiądz, że nikomu o niej nie 

powiecie. Znam ja was obu jako dobrych i zacnych 
chłopców, ale jesteście młodzieniaszki i zwyczajnie, 
jak u młodych, macie pstro w głowie. A już, jak 
przysięgniecie, to choćby was język świerzbiak, 

trzymać go będziecie za zębami. Kacperku, podaj 
mi krucyfiks, co tam stoi na kantorku. 

Gdy Kacperek zadość uczynił temu rozkazowi, 

pan Rafałowicz zdjął aksamitną czapeczkę z głowy 

przeżegnał się. krucyfiks pocałował pobożnie i rzekł 

surowo : 
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oto wizerunku Ukrzyżowanego Pana naszego Je- 
zusa Chrystusa. 

Mówił to głosem poważnym, uroczystym, który 
wśród ciszy tej nocy dziwne sprawiał na obu chłop- 
cach wrażenie. Uklękli pokornie i położyli po dwi 

palce na krucyfiksie. 
— A teraz ciągnął dalej pan Rafałowicz — po- 

wtarzajcie za mną słowa przysięgi. 
I przeżegnawszy się jeszcze raz, mówił: 
— Przysięgamy Panu Bogu Wszechmogące- 

mu, w Trójcy Świętej Jedynemu, że tego, o czem 

się tu z tych papierów dowiemy, nikomu nie wyja- 

wimy, choćby nas brano na męki. chyba, że tego 
wymagać będzie bezpieczeństwo Rzeczypospolitej 
i miasta, tak nam Boże dopomóż i Ty. Przenajświę- 
tsza Matko Jego. Amen. 

Postawił krucyfiks obok siebie na stole i rzekł 

surowo : 

— Powstańcie ! przysięgliście a wiecie, jak Pan 

Bóg surowo korze krzywoprzysięzców. Teraz zbliż- 
cie sie tu do mnie i słuchajcie pilnie. 

Obaj chłopcy ogromnie zaciekawieni, przysu- 
nęli swe zydle do krzesła pana Rafałowicza, a on 

półgłosem opowiadał co następuje : 
— Lat temu będzie akuratnie na Św. Michał, 

dwadzieścia, gdy w mieście naszem zmarł Włocii 

pewien, nazwiskiem Silvio Ascoli, architekt, człek 

uczony i mistrz nad mistrze. Przybył on tu, jesz- 
cze za nieboszczyka 'króla Zygmunta III-go, jako 
to wtedy do przebudowy Zamku mistrzów włos- 
kich król jegomość sprowadzał. Włochowi dobrze 
się u nas wiodło, budował z innymi Zamek, wy- 
murował też wiele kamienic w mieście naszem bo- 

gatym mieszczanom, jako to panu Walterowi w 

Rynku, rajcy miejskiemu, pani Katerlinej, panu 
Dzianotowi, ławnikowi i innym, których tu wy- 

mienić trudno. Były wtedy, mociumpanie, inne cza- 
sy, mieszczanie sie mieli dobrze, pieniędzy było do- 
statek, król zamieszkał w Warszawie i sam będąc 
wielkim miłośnikiem budownictwa, zachęcał i 

wspierał nawet groszem z własnej szkatuły wielu, 
by się jeno 'budowali. Miasto całe inną postawą 
przybrało i było piękne, a wszystko było murowa- 
ne. Dawne to czasy i wy tego nie pamiętacie, ale ia 
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Tu pan Rafałowicz westchnął, poprawił się na 
krześle i tak dalej mówił: 
— Otóż tedy, Włoch ten, Silvio Ascoli, zebrał 

sobie trochę grosza, ile że był oszczędny i pracowi- 

ty, a człek uczciwy z kośćmi, i wybudował sobie ka 

mieniczkę niewielką, ale bardzo piękną, tuż przy 
bramach Nowomiejskich, ale już extra muros, na 

gruntach wójtowskich, by mieć gdzie spocząć, jak 
sam gadał, na stare lata. Znałem go dobrze, ile że 

był uczony i w książkach się kochał wielce. Miał 

piękną bibliotekę i nieraz całemi dniami i nocami 

przesiadywał nad owemi księgami swojemi. Pod 
starość z nikim nie żył, unikał ludzi, samotnik się 
zrobił wielki, jeno mnie jednemu dochował statecz- 
nej przyjaźni. Wdowcem był, bo żona jego, a moja 
siostra przyrodna. imci-panna Zuzanna Rafałowi- 

czówna, Panie świeć nad jej duszą, dawno mu u- 
marła, nie ostawiiwszy żadnego potomstwa. Stąd 
tu nasza znajomość i przyjaźń, bo ja też zawsze 

lubiłem się parać księgami i .przeto przylgnęliśmy 
do siebie z Ascolim. To, bywało, gada 011 mi nie- 
raz: słuehajno Piętrzę, nie mam ja nikogo na 

świecie, więc zrobiłem tobie zapis mojej kamieni- 
czki i ksiąg moich, a jak umrę. przechowaj je i do- 

brze rozpatrz, a znajdziesz tam jedną wielką tajem- 
nicę, która ci się przydać może. 

Znów pan Rafałowicz westchnął żałośliwie, 

przeciągnął się i prawił dalej : 

— Prawdę rzekłszy, do onej tajemnicy jakiejś, 
niewielką przywiązywałem wiarę, boć Ascoli, choć 
był człek poczciwy, ale dziwak jakich mało. Ale 

gdy już umierał, to kazał mi się nachylić nad sobą 
i szepnął mi: „obacz w mojej bibliotece dzieło 

wielkiego Machiavella „II principe", tam jest taje- 
mnica". Myślałem, że umierający majaczy i zapom- 
niałem o tem. 

.(Ciąg óaliZ7 nastąpi). 

Kult ks. Józefa 

obcych. 
Każde uczciwsze serce nieprzy 

jacielsikie zadrgało na widok nie 

złomnej a bohaterskiej wiary, ; 

jaką trwała przy zgasłej gwieź 
dzie Napoleona garść wojska pol 
skiego z naczelnym wodzeni 

księciem Józefem. W drugim dnii 

bitwy narodów patrzał z poblis 

kiego wzgórka cesarz Aleksan- 

der.I na zaciekle, nieustające a 

taki pułków polskich pod wódz, 
księcia Józefa i nauczył się sza 
cunku dla armii polskiej, któremt 
nieraz później dal wyraz. Napo- 
leon po niewczasie, bo dopiero na 

wyspie Św. Heleny, uświadomi! 

sobie, że książę Poniatowski pra- 
wdziwie był godzien korony pol- 
skiej. 
A tymczasem chwała bohater- 

skiej śmierci księcia w nurtacli 

Elstery rozchodziła się szerokc 

po całym świecie. Zaraz w pier- 
wszej chwili, po wyłowieniu 
zwłok oddali mu zwycięzcy wszy- 
stkie honory wojskowe, przy bi- 

ciu dział pochowali je w tymcza- 
sowym grobie w Lipsku. Portre- 
ty bohatera stały się artykułem 
masowego zbytu, zwłaszcza we 

Francy i. rysowali je > i rytowali 
najznakomitsi artyści współcze- 

śni, a od chwili kiedy Horacy 
Yernet uwiecznił ostatnią scenę 
z życia 

* 

Poniatowskiego, stał sic 

obraz jego z księciem skaczącym 
w polskim mundurze na białym 
rumaku do Elstery, najpopular- 
niejszą ozdobą domów i salonów 

francuskich. 

Niezależnie od portyerów, no- 

szących na sobie cechę artysty- 

czną, rozchodziły się wśród sze- 

rokiej publiczności w całej Euro- 

pie obrazki, świadczące zarównD 
o nieznajomości stosunków pol- 
skich, biografii księcia, jak i ró- 

wnocześnie o niesłychanem wra- 

żeniu, jakie wywołał skok jego do 

Elstery. Firmy wydawnicze fran- 

cuskie i włoskie wydawały c\kl 

sztychów i litografii, przedsta- 
wiające sceny z życia księcia Jó- 
zefa. naiwnie pojęte i przedsta- 
wione, ale pełne rzewnego sentv- 

.mentu i uwielbienia dla bohatera. 

Obrazki, wydawane jako artykuł 

masowy, rozchodziły się też w 

sposób masowy i niszczyły, tak, 
że dzisiaj należą do wielkich rzad- 

kości. 

Są to prawdziwe curiosa, podo- 
bne bardzo do tych jaskrawych o- 
brazków wojennych, które na- 

przykład w czasie wojny bałkań- 

skiej, widać było za oknami przed 
miejskich trafik. Dwa takie cykle, 

jeden wydany w Metzu przez na- 

kładców francuskich, a drugi 
przez firmę Spinnedi er Comp, 
we Włoszech cieszyły się zaraz 

po zgonie księcia Józefa szcze- 

gólniejszą popularnością. Wyo- 
brazili tam rysownicy cztery sce- 

ny z życia ks. Józefa. Pierwsza to 

pożegnanie z żoną i dzieckiem 

przed wyprawą, wojenną. Auto— 

rom nic przeszkadzało wcale, że 

książę Józef nie był wcale żona- 

tym, lecz przedstawili scenę po- 
żegnania zupełnie na sposób Hek- 

tora i Andromachy. Niewiasta w 

osobliwym stroju rzuca się na szy 

ję bohatera z dziecięciem na rę- 
ku, z boku piastunka załamuje 

ręce, a przed domem giermek w 

mundurze polskiego ułana, trzy- 
ma za uzdę dwa konie osiodłane. 

Xa drugim obrazku skacze ksią- 

Józef do Elstery, na trzecim 

rybacy lipscy wyławiają jego 
zwłoki, na czwartym wreszcie 

żałobny goniec przynosi „żonie" 
i dziecku hiobową wieść o śmierci 

bohatera. 

Oprócz obrazów i portretów 
rozchodziły się medaliony księ- 
cia Józefa, jeden wykonany w 

bronzie przez Dawida, inny na 

jedwabiu za szkłem, wydany 

przez paryską firmę Dupre, dalej 

piękny medal Caunois. statuetka 

wykonana przez Dawida, hafto- 

wane ekrany i wiele innych dro-j 
b.azgów pamiątkowych. 

Należały do nich także i pici 

ścieńie żalezne, noszone przews 
żnie w kraju. Moda żelaznyc 

pierścieni miała swoje źródła \ 

entuzyaźmie publiczności niemi( 
ckiej w czasie „Befreiungskrieg' 
Pod hasłem „Gold gab ich fur 
sen" składano przedmioty biżut< 

ryj ne na cele wojenne, a równe 
cześnie przystrajano się w ozdc 

by żelazne, jak bransoletki, bro- 

szki, pierścienie i t. d. Pietyzr 
dfa księcia Józefa Poniatowskie 

go wyraził się także w formie że 

laznych pierścieni, o których pc 
wiadano, że były zrobione z pod 
ków konia, na którym skoczył d 

Elstery. Powtarzający się na nic 

napis: „P>óg mi powierzył hono 

polaków. Jemu samemu go od- 
dam" przypominał ostatnie słow 
księcia. 

'Mimo, że książę Józef Poniatc 
wski walczył po stronie Napolec 
naprzeciwko niemcom, czciła \ 

nim jednak i współczesna publi 

czność niemiecka bohatera ogól 

no - ludzkiego. Ciekawym przy 

] czynkiem do tego pietyzmu nie- 

-jmieckiego jest drobiazg biżute— 
ryjny, wystawiony obecnie na 

sprzedaż .przez firmę Hursemana 
- j w Lipsku. Są to guziki, rodzaj spi- 

nek z emaliowanemi portretami 

Fryderyka Wielkiego pruskiego. 
Napoleona i księcia Józefa Ponia- 

towskiego. Tych mężów uważał 

ówczesny patryota niemiecki za 

największych wojowników i bo- 

haterów. 

Lekarz ze Starego Erajo 

DR. F. FRONT-DOBIJA 
Były asystent kliniki Wiedeńskiej 

i Berlińskiej 
Leaiy wszystkie choroby mężczyzn, kobiet I dztal 

biMzkmił 114 Milwaukee ave. 
Blisko Division ul. Telefon Htyowkit 1711 

Godziny od 10 do 12 w rołud. i od 5 do 8 wleci 

FRANK KLAJDA 
Budowniczy i Kontraktor Ciesielski 

PrzyJmujo nowo roboty, przeróbki oraz wssrf 
kle rereraero <" zakres ten wchodz%oa. 

' 

Ceny bardzo umiarkowane. 

1361 Noble ul., róg Blackhawk allcj 
«lofou llaymurket 23273 
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Wasze najlepsze Kupno 
: 

r 
r 

Na Palta. 
Wstąpcie; i 
spróbujcie jedno. 
Zaprawdę wierzymy, 
że powiecie, że jest naj- 
lepiej uszyte palto jakiekol- 
wiek nosiliście za te pieniądze.» Starodawny 
gatunek jest włóczony także. I możecie 

oszczędzić $3 do $5 także. Chinchillas z 

szalowymi kołnierzami są "fasony najmod- 
niejsze; jednakże, mamy wszystkie inne 

pożądane materye, strojnie kształtne. Na 

jeden lub dwa rzędy guzików. Niebieskie, 

brunatne, oxford i czarne, 42 do 

50 cali długie, dla mężczyzn i 

młodzieńców. Specyalnie po 

| inne wyjątkowe wartości po $10 do S25 

rklnnioro nolfo Chinchilla z szalowymi koł- 
^niopięce pana nierzami, i wszystkie inne 

dobre, ciepłe materye, które 

są poprawne dla chłopca, uszyte nadzwyczaj Q|? 
trwale. Specyalnie po ''Yondorf" spec. cenie 4·99 

jCLOTHING CO. 

Milwaukee i 2 

Chicago Aves. SKŁ/DY 

Van Buren 

i Halsted Ul 

„Oddaleui z dystryktu wysokiej dzierżawy'4 
Otwarte w Soboto eto godz. 10:30 wieczorem. 

\ niedzielę do połtidii/a. 

Oszczędzicie $ do 

$5 na waszem 

palcie. 

··-' 
: 

I mmnniwill.·.· I IB 

Znaleziono! 
Tytoń który natychmiast można od- 

różnić od wszystkich innych zapachem. 
Z chwilą kiedy tylko poczujesz zapach 

tytoniu STAG, pójdziesz go kupić. 
W fajce, w puszce, pod dachem i 

na otwartem polu, jego naturalna 

trwała woń pozyska Cię natychmiast i 
na zawsze. 

Wygodne paczki: Funtowe humidory, 10c zwykłej 

wielkości puszki i poręczne mniejsze 5c puszki. 
No bile, not sting, 
No bag, no string. 

"Wuimmmiuiiiiiiiiiiiiii] 

For Pipe and Cigarette 
"EVER-tASTIN-LY COOD" 
, Lortlllard Co.—Establlahcd 1760 


