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Wih Zyndram — Kościałkowskicj. 

(Ciąg dalszy.) 
— Wpadliśmy! To nieszczęście — wołał. 
Woda opadała, lodź literalnie osiadała na mie- 

liźnie. Sternik przypatrywał się kałuży błota. 
Zaśmiał się. Palcem wskazał przystań. 
— Patrzcie! Przeklęty przesmyk wylewa się 

tam jak wiadro pomyj. 
Almayer podniósł opuszczoną głowę. To, co 

przy przypływie mogło uchodzić za strumień, wy- 
glądało jak błotnista kotlina pełna traw ślizkich, 
korzeni splątanych. 
— Ha! — zaśmiał się z przymusem — niema 

rady! Wybrniemy stąd wieczorem chyba. Spóźni- 
liśmy się, a... chciałem pośpieszyć, skracając so- 

bie drogę. 
— Zdarza to się czasem — rzekł obojętnie szy- 

per 
— prześpimy dzień, gdyż, jak sądzę, zmuszeni 

będziemy obejść się bez śniadania i obiadu. 

Almayer przeciągnął się na łodzi, czarni majt- 
kowie pozwijali się w kłębki na jej dnie. 

— Macie wakacye co się zowie — powiedział 
Swan. 

Zasnęli, czy też skurczeni leżeli cicho, cierpli- 
wie. Słońce wznosiło się coraz wyżej, lecz mrok 

zielonkawy panował nad ocienionym przemykiem. 
Śród splątanych jak żebra gotyckiego sklepienia 
gałęzi zwabione ciszą południa, zjawiły się stada 

małp. 
Popisując się gimnastyczną zręcznością, koły- 

sały się na gałęziach ; dawały szalone, z brzegu na 

brzeg, skoki, bujały na liniach zawieszone jedną 
długą, aksamitną, łapą; przyglądały się łodzi, spu- 

szczały się jak po jedwabnych sznurach z nadpo— 
wietrznych swych krużganków tak nisko, że wy- 

ciągnięciem dłngopalczastej łapy mogły dotknąć 

śpiących lub leżących cicho ludzi, potem z niczem 

nie umotywowanymi grymasami i wyszczerzaniem 
szczęk wydatnych uciekały, biły się, drapały śród 

liściastych swych szlaków. Mały, barwny, blasku 

szafiru ptaszek nadleciał na słonecznym promieniu, 

połyskując nad łodzią niby płatek przepojonych 
słońcem lazurów południa. Jego małe, okrągłe, jak 
dyamenty świecące oczka, zdawały się dziwić tej 
tak tu niezwykłej, a tak cichej i nieruchomej masie 

rzeczy. Zawisł nad łodzią, migocąc skrzydłami i sy- 

piąc z nich żar iskier, potem wzbił się w górę z 

gwizdem, przeszywającym ciszę snu — do ciszy 
śmierci tak bardzo podobną. 

II. 

Z odpłynięciem Luigarda samotność zwarła 

się dokoła Willemsa, samotność ostatecznego opu- 
szczenia, banicyi, opadłychfmadziei. Cisza, w której 
napróżno rozlegałyby, się krzyki rozpaczy, bunto- 

wnicze, daremne wybuchy. 
W sercu banity zapanowała też cisza dni bez- 

nadziejnych, wspomnień niezbytych. Wspomnień i 

żalów, bynajmniej wyrzutów sumienia, na uczucia 

te bowiem nie bywa miejsca w duszy ludzi przepo- 
jonych samopoczuciem swej wyższości, która pra- 
gnienia ich, przedsięwzięcia, omyłki same osłania 

nieprzeniknionym puklerzem fatalizmu. 

Dni mijały równe i monotonne, w jasnych 
wschodach i melancholijnych zachodach słońca, 

znojnym upale południa i głębokim mroku nocy. 

Ile ich minęło: dwa trzy czy więcej, Willems 

nie liczył, odkąd Luigard odpłynął, mrok nieprze- 
nikniony zamroczył mu duszę. Wpół senny, apaty- 
czny, błąkał się po dziedzińcach osamotnionej osa- 

dy, śród szałasbw rozbitych na palach nad rzeką, 
które z pustych drzwi zdawały si£" go podpatrywać, 
śledzić podejrzliwie, odpychać obcego sobie przy- 
błędę tem wszystkiem, co śród ścian tych i pod 

stropami dyszało kiedybądź innem życiem, inną 
duszą, życiem i duszą, tak głęboko, tak wyniośle 

gardzonych przez Willemsa, z miejsc tych wypar- 
tych tubylców. 
Ciężką stopą potrącał węgle wygasłych ognisk, 

podnosił tumany kurzu z białych popielisk, łamał 
łodygi traw wysokich i kielichy kwiecia dzikiego, 
któregoby nazwać nie potrafił, przechodził z miej- 
sca na miejsce, tułacz apatyczny, niespokojny, w 

ciasnem kole zwarty pomiędzy wstęgą wody. a nie- 

przebytym murem lasu, a w sercu i myśli jego było 
jak w tych głuchych, opuszczonych ruderach, jak 
w tych lasów nieprzeniknionej głuszy, jak na tych 
wód migotliwych, nieuchwytnych połyskach. 

Zdała śledziły go wygasłe oczy starej niewolni- 

cy i Aiszy wielkie, smutne źrenice. Trzy te istoty, 
rzucone niby drzazgi rozbitych szczątków okrętu 
ludzkości na puste, dzikie wybrzeże istne rozbitki, 

wsłuchiwały się w przypływu i odpływu wód 

szmery, w samotności 'beznadziejną ciszę. W dwóch 
młodych piersiach wrzały nadto stłumione pgnie 
namiętności, żalu, rozpaczy, obrzydzenia, miłości 

i wstrętów. Tych dwoje burza porwała, roztrzaska- 
ła, odejmując im wszystko, nawet rezygnacyę, tę 
ostateczną ułudę ostatecznej niemocy. 

Trzecia istota, zgrzybiały świadek ich doli, 

walk. cierpień, posiadała przynajmniej 
- kamienną 

apatyę starości, godząc się t>ez buntu na dokonane 

fakty. Coś się jej może marzyło jeszcze o długich 
dniach niewoli, o ostatnim, swym władcy i o porwa- 

nych strzępach obecnej powszedności, pomiędzy 
tymi dwojga... Ot! zgrzybiały, omszały okaz sta- 
rości, w której postać ludzka tak mało różni się od 

zgruchotanego, wykrzywionego, poczerniałego pnia 
drzewa. 

Na bieg rzeki Willems zwracał wzrok chciwy 
więźnia uparcie wpatrzonego w drzwi więziennej 
celi. w jedyne ujście na swobodę. Godzinami całe- 
mi, nie bacząc na słońca żrące promienie ani na 

mroku padające smugi, stał na brzegu. Wiatr roz- 

wiewał jego włosy i pokrywające go łachmany, 
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dreszcze przebiegały go nieraz w ijajgorętsze dnia 

chwile, ogniste obręcze ściskały czoło i skronie w 

chłodne nawet wieczory, a on osłupiałym wzrokiem 
w którym paliła się gorączka, wpatrywał się w mi- 

gotliwy, różnobarwnie mieniący się bieg wody, w 

odbite na jej zwierciadle olbrzymich drzew rzędy. 

Las, po przeciwległej stronie, stał zawsze nie- 

wzruszony, nieprzenikniony, tajemniczy, szczytami 
drzew sięgając ku gwiazdom, jak same te gwiazdy 
niedościgły, chociaż tak bliski. 

I po tej stronie wybiegał ku rzece gąszczą za- 

rośli, splątanemi jak sklepienia konarami, proste- 
mi, niewzruszonemi jak granitowe kolumny pnia- 
mi, ludem znieruchomiałych przed wiekami wieków 

olbrzymów, obojętnych na rozgrywający się u nóg 
dramat ludzi-pigmejów. A śród pigmejów mrowis- 
ka Willems czyż nie był najmniejszym, najsłab- 
szym od gromady nieodwołalnie odciętym ułam- 

kiem? Ułamek ten jednak nie myślał, nie marzył, 
nie śnił, w krótkich i porwanych snach gorączko- 
wych swych nocy o niczem innem, ino o ucieczce, 
a myślał głębiej niż 'korzenie najwyższych drzew 

sięgnąć mogą, bardziej porywczo, niż skrzydła or- 
łów wzbić się zdołają, z mocą, co wszystko zdruz- 
gotać, wszystko przeniknąć winna, z siłą, co góry 
i lasy przenosić mocna, z gorącością, co ocean do 
dna wychylić i osuszyćby mogła, z głębokością i po- 

rywczością ludzkiego serca. Wieczysty rozdźwięk, 
wieczyste nad człowiekiem przekleństwo, a do do- 

stojności ludzkiej jedyny szczebel i prawo jedyne. 
(Ciąg dalszy nastąpi). 

Walery Frzyborowski. 

[GRUNWALD 
(Ciąg dalszy). 

Był już czerwiec, w tym pamiętnym na zawsze 

roku, niezwyczajnie suchy i gorący, gdy z Sądec- 
kiego grodu wyruszyły wozy i konie królewskie i 

znaczny poczet panów i rycerstwa, towarzyszących 
królowi wjego pobożnej pielgrzymce. W poczcie 
tym, zawżdy w pobliżu osoby pańskiej jechał Sła- 
wek, teraz z ubrania i zbroi cale nie podobny do o- 

nego siermiężnego parobka, tropiącego zwierza w 

puszczy Jedlniańskiej. Xa głowic miał myckę ry- 
cerską z sokołem piórem, a piękny hełm żelazny 
ze znakiem krżlewskim, rycerza pędzącego na ko- 

niu, przedstawiającym, wisiał mu na łęku u tcrli— 

cy, i mieczyk też miał przy boku, i patrzał na woja- 
ka, a nie na chłopa. Jechano na Sędomierz, Opatów, 
a król wszędzie, gdzie tylko był kościół, zatrzymy- 
\vał się, inszy świętej słuchał, jałmużny rozdawał i 

nabożeństwo gorliwie odprawiał. 

Wjechano nakoniec w one srogie góry Święto- 
krzyskie, odwiecznym borem porosłe, gdzie, jak 
gadali ludzie, dawriemi czasy pogaństwo swe bczec- 
ne obrządki odprawiało. Młody hrabia z Oleśnicy, 
Zbyszko, który był uczony, księgi czytał i siła wsze- 

lakich mądrości posiadał, i który upodobał sobie 

wielce Sławka i rad z nim w tej długiej pielgrzymce 
przebywał, opowiadał, jako na tych górach szpet- 
ne pogaństwo miało bożnice, bałwanom poświęco- 
ne, które się zwały Świst i Poświst. Jako król pol- 
ski. Bolesław Chrobry one bałwany obalić i znisz- 

czyć przykazał, a na tern miejscu kościół zbudował 
i czarnych mnichów, Benedyktynami zwanych, z 

ziemi włoskiej sprowadził; jak królewicz węgier- 
ski, Emeryk imieniem, polując z królem Bolsła— 

wem, w tych lasach zapędziwszy się za jeleniem, 
ujrzał anioła, który mu przykazał złożyć relikwie 

krzyża świętego, co je zawżdy ze sobą nosił, w ko- 

ściele na Łysej Górze. 

Przysłuchiwał się tej opowieści z okrutną cie 

kawością Sławek i z wielką czcią i bojaźnią spo- 
glądał na wysoką wieżę, bielejącą z pośrodka bu- 

ru, a którą już od Opatowa widać było, jeżeli cza- 

sami mgła jej nie zasłaniała. Jechał też zawżdy z 

nimi, to jest ze Sławkiem i Zbyszkiem z Oleśnicy, 

młody rycerz z ziemi chełmskiej, Hanko' Ostoj— 
czyk i także pilnie słuchał powiadania pana hrabi 
z. Oleśnicy, a gdy ten skończył swoją historyę o 

królu Bolesławie, królewiczu Emeryku i relikwii 

krzyża świętego, wetschnąwszy sobie, rzeknie: 
— Wielkie to szczęście, że na owej górze o- 

krutnej znajduje się taka przezacna relikwia, bo 

inaczej, to złe moce, które, jako ludzie gadają, ma- 

ją też tam swoje siedlisko, mogłyby osobie pana 
królewskiej i nam jakie przezprawie uczynić. 
— Żadne złe moce. nie mogą ani osobie pana kró- 

lewskiej, ani nam żadnego przezprawia na tak świę- 
tem miejscu uczynić — odezwał się pan Zbyszko z 

Oleśnicy — i o jakichże to złych mocach lianku 
mówisz? 

— Ano, gadają ludzie, że tam na Łysą Górę 
w każdy sabat, a osobliwie teraz, kiedy noc świę- 

tojańska jest bliska, zlattiją się z całej Polski cza- 

rownice na ożogach i łopatach i gzy czynią z pie- 
kielnymi mieszkańcami. 

— Bajki to są gminu pospolitego — rzeknie na 
to hrabia Zbyszek — bo jakże to może być, żeby 
na takiem miejscu, gdzie jest kościół chrześcijań- 
ksi, a w nim najświętsza relikwia i kapłani Bogu 

poświęceni, mogły mieć jaką siłę moce piekielne 
i schadzki sprośne odbywały z czarownicami i cza- 

rownikami na ożogach na sabat dyabelski się zjeż- 
dżającymi? Nie może to być! Dawniej za onych 

pogańskich czasów, kiedy bezecnym bożkom Świ- 
stom i Poświstom ludzie ofiary czynili, to pewno, że 

mogły zjeżdżać się na łopatach i ożogach czarow- 

nice i gzy bezecne odprawiać z mieszkańcami pie- 
kieł, ale teraz to cale być nie może, i ty Hanku bo- 

jać się nie njasz czego. 

Rzekłszy to 'hrabia Zbyszek, uśmiechnął się i 

dodał : 

— I nie rycerską to jest rzeczą bojać się mocy 
piekielnych. Na to ci król jemogość pas rycerski i 

ostrogi dał, i mieczem cię po ramieniu uderzył pa- 
sując na rynku krakowskim na rycerza chrześci- 

jańskiego, byś miał się bojać mocy piekielnych. — 

(Ciąg dalszy nastąpi; 
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Irlandya a Polska. 
W berlińskim dzienniku „Tag" 

porównuje jakiś p. Paweł R. 

Krause stosunki polsko-nicmiec- 
kie ze stosunkami irlandzko-an— 

gielskiemi. Oto co pisze pomię- 
dzy innemi p. Krause, który, jak 
twierdzi, bawił długi czas w An- 

glii i zna dobrze tamtejsze sto- 

sunki i usposobienie ludności: 
„Przypuśćmy, że sejm pruski i 

parlament niemiecki pewnego 

dnia widzieć się będą zmuszony- 
mi z powodów jakichś bardzo 

poważnych do przyjęcia przedło- 
żenia rządowego, nadającego kre 
som wschodnim samorząd pod 
rządami Polaków. Weźmy także 
w rachubę i to, że wtedy według 
wsze'kiego prawdopodobieństwa 
zasiedli w Ostmarkach Niemcy 
wszelkiemi siłami będą się prze- 
ciw temuv opierali i będą się 
sprzeciwiali i temu, aby wojska 
pruskie maszerowały wobec pra- 
wa, woli rządu i parlamentu. — 

Wojsko pewnieby się udało na 
wskazane mu miejsce, ale tylko 
z niechęcią. Aby to, co się obec- 
nie dzieje w Irlandyi, należycie 
zrozumieć, podobne porównanie 
jak powyższe jest pożyteczne. — 

Sprawa Uusteru wogóle ma bar- 
dzo wicie wspólnego z naszą po- 
lityką wobec Polaków. W obu 

wypadkach, tak w Irlandyi, jak 

KD KWIETNIA, 1914. 

na naszych kresach wschodnich 

różnice religijne przyczyniają si^ 
do zaostrzenia walki. Apeluje się 
do wiary narodu, tłómaczy mu 

że katolicyzm stacza ciężką wal 

kę z protestantyzmem. Podob- 

nie, jak na naszych Ostmarkach 
tak i w Irlandyi przy pomocy tej 
zmyślonej różnicy religijnej ocJ 

5CT lat zaostrzano coraz bardziej 
przeciwieństwa narodowościowe. 

Ulsterczycy (tj. hakatyści an- 

gielscy — Red.) nic roszczą so- 

bie tylko prawa zdobyczy do Ir- 

landyi, ale wskazują także na to 
że przodkowie ich, zdobywcy an- 

glo-sascy, zaprowadzili dopierc 
kulturę w Irlandyi, którą zasta- 
li całkiem zaniedbaną i z czasem 

zaprówadziili w niej ład, porzą- 
dek i ludność dzięki ,im się zbo- 

gaciła. Czy i u nas w prowin- 
cyach niemieckich, należących 
dawniej do Polski, stosunki nie sq 
podobne (?), prawa te same? Co- 
prawda jest różnica ta, że zdoby- 
wcy anglo-sascy zajęli równocze- 
śnie najbogatsze i najwydajniej- 
sze okolice i podzielili je pomię- 
dzy swych zwolenników i róż- 

nych możnych jako lenna, obok 

których dawniejsi panowie tej 
ziemi obecnie jako chłopi w nę- 

dzy i zależności ty IV o wegetują. 
7\ pewnością nigdyśmy wobec Po- 
laków nie wzięli na siebie takiej 

niesprawiedliwości (?!), jak An- 

glicy wobec Irlandyi, ale pominą- 

; wszy to, rozwój historyczny obu 

tych krajów nastręcza wiele w o- 

czy bijących punktów porówna- 
nia. W ogólności nie należy rzą- 
du angielskiego zbytnio ganić, 
jeśli w tej sprawie, mimo, że ma 

poza sobą poparcie parlamentu, 
postępuje ostrożnie i chwiejnie. 
Przedewszystkiem armia angiels- 
ka wcale nie jest pewną. U nas 
stosunki są inne; armia nasza, 

ćwiczona od setek lat i dopro- 
wadzona do ostateczności rygo- 
ru wojskowego, stanowi dostate- 

czną potęgę i podda nWet oso- 
biste zdanie pod konieczność, pod 
rezon państwowy. W Anglii na- 
wet człowiek, noszący mundur 

królewski, czuje się wolnym i 

niezależnym obywatelem; stan 

oficerski uchodzi tam jako zawód 

kupiecki jak każdy inny, a poję- 
cia o dyscyplinie wojskowej bar- 
dzo się różnią od pojęć, panują- 
cych w Prusiech. Dyscyplina mu- 
si być powiada Anglik, ale tylko 
tak długo i o tyle, o ile zgadza 

się to 7. mojem przekonaniem. Po 
ludzku jest więc całkiem zrozu- 

miałem, że oficerowie tylko pod 
wpływem silnego poczucia obo- 

wiązku by spełnili. Z mojego dłu- 

goletniego doświadczenia i zna- 

jomości stosunków angielskich 
wypowiedzieć mogę to silne prze- 
konanie, że obecne zachowanie 

się Ulsterczyków jest tylko po- 

litycznym postrachem dla rządu, 

aby rząd nakłonić do jak najdal- 
szych ustępstw, bo Ulsterczycy 
wcale nie myślą o teyi, aby ata- 
kami na władze i arsenały już z 

góry popełniać zbrodnie i przez 

to trącić sympatyę ludności an- 

gielskiej. W przeciwieństwie do 

poglądów w różnych kołach nie- 

mieckich uchodzi w Anglii zasada 
za świętą, że nigdy rządowi tego 
nie należy poczytywać za sła- 

bość, gdy wytężą wszystkie siły i 

daje nawet ustępstwa, aby tylko 
zachować spokój. Istotna siła we- 

wnętrzna daje rządowi prawo o- 

kazywania się słabym i ustępli- 
wym—tak sądzi Anglik.Może je- 
szcze upłynąć długi czas, ale w 

sprawie Ulsteru przyjdzie na- 

reszcie do kompromisu, w któ- 

rym Irlandczycy uzyskają swe 

prawo samorządu, bo prawa tego 
obalić nie można, a Ulsterczvcy 

otrzymają te przywileje, o któ- 

rych wielka część narodu angiel- 
skiego sądzi, że się im należą". 
Autor artykułu zapomniał do- 

dać, że parlament niemiecki lub 

sejm pruski, choćby był i najli— 

beralniejszy, według ludzkiego 

pojęcia nigdy ani przez chwilę się 
nie zastanowi nad sprawą dania 

prowincyom polskim samorządu. 
Pomiędzy pojęciami Anglików 

a pojęciami Niemców jak i w 

stosunkach ich wobec podbitych 
narodów panują bowiem różnice 

zasadnicze. 
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TEDEN Z NASZYCH 

J/ kostumerów powiada: 
"/-PŁACI SIĘ z wielu po- ^-'wodów kupować odzież 
u Continental, wielkim skła- 
dzie na Milwaukee Avenue. 

Obchodzą się z człowie- 

kięm uprzejmie i dawają bar- 
dzo dobry towar za wasze pie- 
niądze także. Pomagają o ile 
mogą ażeby za ciężko zapra- 
cowany grosz możnaby jak 
najwięcej otrzymać. Chłopcy 
i Ja tramwajem jedziemy tam 
gdy tylko' potrzebujemy o- 

dziż lub obuwie. Skład jest 
duży i jasny i zapełniony ta- 
niościami za wasze pieniądze. 

"Dalej prasują i reperują 
ubrania kupione tutaj DARMO 
i uatomobilem przyjeżdżają 
po ubranie i tak samo odsta- 

wiają już wyprasowane i wy- 
czyszczone. I to nie kosztuje 
was ani centa!" 

% 

Powyższy jest tylko jeden z wielu se- 

tek naszych zadowolonych kostumerów 

którzy powiedzieli również pochlebne sło- 

wa o naszych niezrównanych wartościach 
i naszej doskonałej usłudze. Gwarantuje- 

my wam wielkie wartości, zadowolenie 

i najprędszą możliwą, uprzejmą usługę. 

Ghicapska największe oferta .....$ 
» u>mconno niania wp ws7.vstkich nainowszvch modelach, kolorach 
Te piękne wiosenne ubrania we wszystkich najnowszych 

modelach, kolorach 

i mater y ach. Gwarantujemy doskonałe dopasowanie. Stanowczo oszczędzicie 
od $3 do $5 na jednem z tych ubrań. 

Inne wielkie wartości $10.00 do $35.00. 

najnowsza' moda wierzchnich palt. Noszone wszędzie przez dobrze ubierających się męzczyzn. 
Po- 

winniście także kupić sobie jedno. Mamy je z najpiękniejszych £ f A (| , $9() 
materyi i we wszystkich najmodniejszych odcieniach. 

Cena %7 I v.UV uo \J\J 

dwukołowiec darmo 
Zobaczcie okna o naszej «pecyalnej ofercie rowera darmo chłopcom 

Największy chicagoski skład ubrań 

i obuwia po za śródmieściem. 

Otwarty we wtorki, czwartki sobo- 

ty wieczorem i w niedziele rano. 

Róg Milwaukee i Ashland A— 

/ £ti IMPERFECI IN ORIGINALE 


