
ZMOOA8. 

POŻARY I ZGLISZCZA 
POWIJESO 

na tle powstania styczniowego. 

Każdy hymn ludzki jękiem tię hoAcey, 
A każdy uimiech tgnytem. 

II. 

SZPIEGI. 

(Ciąg dalszy.) 

Zelisławski podbiegł i padł na kolana. 

Mój orzeł, mój orzeł 1 — wołał przss łzy, obejmająo drsewoe 

rękami i tuląc do piersi, błagalny wzrok podniósł na wodza: 
— Naczelnika, ja go poniosą 1 Pójdą a nim na przodsie. W 

uełciu perty ach byłem ohorątym! To mój, mój ptaki 
I płakał i prosił, oianąe znak do aeroa. a* Kazimierz, niezdolny 

openowaó wzruszenia, połotył uroczyście rąką na rozwianej płowej 
osuprynie: 

— Idf orlątko, idł! Motasz go nicśC, bo kochasz. A nie daj 
go wsiąść Moskalom! 

— Chyba z tyciem! 
Chłopek wstał, diwignął sztandar i z oczami ntkwiooemi w 

purpurą, rozsył do ozołen, intonując pieśń: 
Oto daii dzieA Irwi i chwaty, 
Oby dniem wtkrttnenia był/ 

Powstańcy ruszyli, zanim pieśń objął obór cały. 
Na brzegu przez ohwilą zostali tylko dwaj Św ido wie. 
— Rzuoiłeś wszystko? — spytał Kazimierz. 
— Nie wiele miałem do rzucania. 
— I idziesz z nami? 
— Nie, idą za tern!— podniósł rąką, wskazał na czerwony 

■■mat jedwabiu na niebie — gdy go nie stanie odejdą! 
— Teras co myślisz? 
— Opowiem ci plan w drodze. 
— Chodźmy zatem! Hej, sygnalisto! 

Róg zadął znowu. Ostatnie osołno odbiło od brzegu, prseślirnąło 
■ią w poprzek rzeki, znikło w gąszczu tataraków. 

I zapanowała cisza. Ludzie, osełns, wszelki ślad partyi prze- 
padł w ooseretaoh i łosie. 

Tylko ozasamł gdy rzedniały rarośla, migał szkarłatny sztandar 
ooraz niewyrafniej — i dolatywał jaki urywek pieśni Zali sławskiego 
ooraz ciszej. Aft jedno i drugie rozpłynęło się w oddali, ramaja 
ozało, zamgliło się — zgasło. Na wysepoe było znowu pusto i głu- 
cho i dogasały tylko resztki ognisk... 

III. 

PROCHADNIA. 

Zkąd sią biorą zdrajcy w narodzie? 
Jedna ziemia ioh karmi, jedno aiońoe im świeci, jeden dnob 

tradycyi i zaaad ich u ozy, a jednak w danej obwili odpadają od apo 
łeczeństwa lab je toczą jak gangrena. 

Wazystko mają wspólne z bc ba terami, brak im tylko aeroa, cie- 

pła, ognia. 
Kawał Żelaza odbity od aztaby jeat szary, bezkształtny, nie u ty 

teozny, leoz niech go ftar ogarnie, młot ogładzi, niech aią rozpłomie 
ni, a ondo zeń zrobi dłoń praoowita; a zimna sztaba pozostanie jak 
przedtem grubą, ciąftką, zawadą tylko. 

Taką właśnie zimną sztabą metalu był Jadasz Iakarjota, Grek, 
sprzedający Persom tajemnioą Termopil, takim był Radziejowski, 
naczolnicy Targowicy; takim był Dominik Osaplie. 

Człowiek ten znał dwa czynniki, interes i pychą, kochał swą 
wygodą i pieniądz, szanował tylko siłą i władzą, z uczuć rozumiał 

tylko namiątnośń. 
Zęby nie bezmierny egoizm i fałsz, Czapli o byłby drugim Ale- 

kran drem świdą. Jak ten miał wolą Żelazną i wytrwałość nie- 

strudzoną, energią i pracowitość, obok porywczej, gwałtownej na- 

tury. 
Ale aamolubatwo i fałsz skrzywiły go do ssezątu. 
Stał aią giątkim i układnym, pokornym i cichym, skrytym i 

chytrym. Manowce mu były drogą, a noc dniem. I nie mogła Ża- 

dna jasność oiywió jego duszy, bo w niej nie postało nigdy ofiarne 
uczucie. 

Aleksander Swida był człowiekiem, Czaplio był płazem, o ty 
siąoznyoh, mieniących sią łuskach, których żaden oios nie mógł do- 

ciągnąć i przebić. 
Wschodzące ałońoe, co Zegnało partyą na wysepoe, widziało tez 

powrót p. Dominika z miasteczka. 
Jechał powoli spokojny i bezpieczny. W kieeseni miał glejt 

Mura wio weki i patrzał z rozkoszą na swe łany i lasy, mory dworu i 
stada bydła, na osła swe państwo, które sią zlz bało powstania i ra- 

bunku, kot fi skaty i administraoyi, które szanować musiał koaak łu- 

pieżca i urząd ni k pijawkal 
Ulmieoh damy oko1 ił na chwilą śniadą jogo twarz. 

On jeden wiedział, ila to pafistwo koaztowało go w tycio, U* 

przaazadł, mm od cyna zrujnowanego «zlac betki, oftoara rosyjskiego 
dorobkiewicza, doszedł do colo. zanim wypełnił marzenie mozolnego 
tycia, które m było bogactwo. 

Ba. on od dziecka doctrzegł i przeczuł, jaką diwignią jaat zło- 

to; z kruazozu robił piadeatał pod awą wielkoł* ł gdy wreaaoia watą- 
pił nafi, apoatrzegł z zadowoleniem, te* królował nad innymi: nad 

tymi zzalaficami, co budowali podctawą z poiwiąoeA i ofiar, z pracy 
oiohej, za zdolnotei i nauki! 

Im sią bodowa kroczyła pod a topami, upadali, ginąli. a on stał 
1 róeł w ;otągą. 

Ach. taby złoto, którem rzucał Czepiło, ieby te dukaty wągier- 
akie z Matką Boaką mówić mogły!.... 

Onaby jedna powiedziad mogły chyba, czy na powiarzcbnl iob 

tylko był pot włalołeiela, ozy tat gorzkie łzy, nikoeemny hzndal, 
nieprawne wydarcie, grzbiet i krzywda łódzka, zatarta latami i od- 
da laniem t.... 

Leos złoto zna tylko jedno alowo: Z drogi przedemną! 
I oaowało zią tet wzzyztkie zapory i trudnołoi, tajemnica i za- 

gadki, dakawołć 1 niedowierzanie. 
Uzawało zią I giąło jak pod wda indyjskiej bogini; o pena 

Csepliea wiedziono tylko to, eo on obolał, by wiedziano. Dobry 

gospodarz, t f >arny ądad, wiara7 katolik, gorliwy patryota — nikt 
w nim skazy nia dopatrzył. 

Pomimo skoficaooyoh lat caterdiiaahi dotąd sią nia oianlł, 
okoć wszyst kia dwory obywatalakia przyjąłyby go na siąoia 1 etwar- 
tani rakami. 

Mówiono otwaroia, Aa aaekował awa aaroa i nazwisko dla Wład- 
ki Wizmand i nia mylsoo ną zbytnio. 

Była to dziawasyna piąknago coda i magnackiaj fortuny. Oj 
aiao jaj aąaiadował o miadaą na starym Ozaplioam — krswnyek nia 
■»iał — jedynaczka kochał nad tycia. 

Dziaoko miaro lat aiadm, gdy ją od zwłok ojea nabrano do Star 
dynia — Pan Wian and tak ehoiai. Testamentem oddał otfrką i 
mienią przyjacielowi, zaklinając, by ją kochał i strzegł jak własna. 
Stary Ozaplio umierająo, obowiązek 6w iwiąty praalał na syna. 

Sierota wychowała sią i wzrosła pod okiem pana Dominika, 
była waaachpotątną panią w Stardynin — wypełniano skrupulatnie 
zlecenie ojoów. 

Pomimo to miądsj wy ohewanioą i opiekunem ni* było nigdy 
szoserego stosunku. Mato s powoda sasrimiątoj, skąpionej w sobie 
— jek swykle sierocej damy Władki, aote s powoda dsłwnego ja- 
kiegoś uozuoia, ośmielenie i przymusu, którego wobeo penieoki nie 
mógł sią nigdy posbyć Czepi i o. 

Żyli lata pod jednym dachem, widywali sią oodzieonie, a nie 
snęli sią woale. Stoeanek był grseosny, chłodny, powisrsebowny 
— ftedae sią nie zblilaio. 

Władka mota nie obolała. CzapUo mota nie śmiał. 

Dziewczynką kochała oała okolioa, asanowali wszyscy, osarem 

swym po walnym podbijała sona; mości serce opieka na iwalosył jej 
arok — niewiadomo! 

Nie Sen ił sią jednak 1 nie szukał kobisoago towarzystwa, a zna- 

jomi, atrwaleni w przypaszosenin oiągłemi od koszami Władki, ese- 

kali t dnia na dziefi wieści o ich sarąesynaoh. 
Pan Ozaplio tymosaeem, rośmy ślająo, zblitał sią do domu. 

Jat swreoał w wysadą, gdy s przeoiwnej strony wsseło aa nią dwoje 
ludzi. Była to właśnie panna Władysława s Makarowi ozem. 

Dziewczynka s rasa nie zwróciła nwsgi na jrźdźoa. Ssła ae 

■puszczoną głową, okładając machinalnie bakfet s pąka biełordto- 
wych wodnych ltlij, stratnik niósł aa nią ssał i okrycia. Spostrzegł- 
ssy pana, ukłonił sią głąooko. 

Pan sią sbudził se snów o pctądse. Przestał sią olmłeehaó, 
seskoosył lywo s konia i sbliiył sią do starego. 

— Zkąd to? — spytał. 
— Z Zy do wago Wiru. 
— Panienka sama woziła rozkaz? 
— Sama, se mną! Pani Ordyfioowa sią bała, a atoibie nie ufa 

liśmy pałacowej. 
— Partyą zostawi liście na miejscu? 
— A juto!. 
— Nie spotkaliście nikogo? 
— A kogoś szielśay spotkać? 
Pan Dominik sam tego niewiedział. Ty pieśnią litewska odpo- 

wiedź stratni ka uspokoiła go. 
— To dobrze. Daj mi to, oo niesiesz, a weź mego konia i od- 

prowadź do stajni. 
Makar©wio* akiom! sią i wypełni! rożka*. 
Na ustach jago, gdy patrzał ta Csaplioaai, hy! drwiący, złośli- 

wy uśmieszek. Stary misi awe wybitne sympatye i antypatye, do- 
kładne odbieie gustów Władki. Ona była niezbadaną jak sfinks, 
on skryty i sprytny jak kapłan jakiego tajemniczego bóstwa. 

Dsiewosynka na odgłos innych kroków tut za sobą obejrzała 
sią powoli i powitała opiekuna lekkim ukłonem. W obu rąk ach 
trzymała kwiaty. 

Naraziłem panią na utrudzenie, — zaczął, wpatrując sią w nią 
z widooznem upodobaniem. 

— Bynajmniej, jestem panu bardzo wdziąezna ta polecenie — 

odparła półgłosem. 
Makarewicz jednak dosłyszał, bo sią znowu uśmiechnął, ale 

tym razem radośnie 1 ser de ornie. 

Myśli swych jednak nie zakomunikował głośno; nie odpowie- 
dział, oo go tak cieszyło. Rozmowa sią urwała, ale pana Czaplioa 
nie zratąły lakoniczne oapowledsi, ssedł wytrwale obok niej i na- 

myślał sią. Pragnął jej ooi powie dziad 1 układał najdogodniejsze 
zwroty. 

— Czy pani pozwoli sobie zrobić pewną propocyoyą? — oz wał 
sią po obwili trcehą zakłopotany. 

— Słucham. 
— Trocką to nagle i bez pry goto wania wyglądać bądzie. ale 

myśl tą noszą od dawna i korzystam z pierwszej sposobnośoi, by ją 
pani przedstawić! 

— Słucham pana! powtórzyła. 
— Oto, chciałbym bardzo prosić panią o wyjazd czasowy z tych 

stron. Paszport zsgraniczny dostaną natychmiast; siostra moja chce 
lato spądzić w Ema, ozy n morskich kąpieli. Czy pani nią zgodzi- 
łaby stą jej towarzyszyć? 

— Dlaczego? — spytała krótko. 
— Ob, dla bardzo wielu prsyesya. Chwila, którą przezywamy, 

jest tak pełną niebezpieczeństw, trwogi, niepokoju, tyle straasnyoh, 
krwawych wypadków i kląsk sią gotuje, te nie mogą sią pogodzić 
z myślą, by pani na nie z tak bliska była naraioną, lub patrzeć na 

to miała. Zresztą obowiązkiem mym jest usuwać od pani wszelką 
przykrość, przysiągłem to ojcu memu 1 dotąd o ile mi sił starczyło, 
dochowywałem przysiągł. Wszak mi pani pod tym wzglądem nic 
nie mośe zarzucić. 

— O nie! Przeciwn e, dziąkują panu za tyloletnie starania i 
iruay z mego powoaa. 

— Myli tię pani. Trudów nie orałem, bo sposobność ałatonis 
wam tzoząściem ml była! 

Głoa pana Czaplioa zcłchł przy ostatniob słowach. Spojrzał 
gorąoo na wychowani oą. Zmarszczyła osoło, eiofi niezadowolenia 

przesunął tię po twarsy. 
Makarowicz w tojto obwili wymijał ieb. Kotlik arabotyk wy- 

rywał mu si^ ^ skakał, pomimo to stary zdołał w przołooio r znoić 

paau posępno apojrseoie. 
Motna przy siądź, to go uraczył w myśli nioładnym opitotom. 
Wracając do raoory — zaczęła Władka — pan uwala obecność 

moją tu aa oiopotrzobną w tyoh czasach ? 
— Za niebespieosną — poprawił. — Jesteś pani bogata, ko 

obaaf kraj, I zapytana, wysnaaz to w oczy kaftdomu I 
— Taras to wystaraa, by się dostaó pod sąd, stracić fortuną i 

być wysłaną. Tymeaasom nio konino na tam. — Taj nocy wsiątśś 
pani osynuy udział w powstaniu; podobny wypadek mota sią jesz- 
oaa przytrafić, i dość jadoago iłowa, douiaaiania naprzyhład takiego 
Makara wiozą, by panią zgubić i potępić. 

— Pan lis wybiorą przykłady. Makarowi os molo nio zdradzi 
Molo być, okoć ta nikogo ręczyć nio trzoboi Krótko mówiąc, 

będę azooęśliwzzy, bardzo tsotęśUwy, gdy potrafię namówić panią 

aa wy jud u granicę a moją siostrą. Niech bona, oo aię aotj, 
obedrae mnie aa wszystkiego; tscsąlliwy będę, jeśli w aanaian pani 
poaoatanie nietkniętą. 

Nowa, ogniste apojraaoia sakofiozyło tyradę. 
Władka długo szła, miloząc i chmurnie patraęo na pałao Ster- 

dy&aki praad sobą. Zatrzymała aię na ganka. 
D^ękaję pana raa jaaaaaa aa troskliwość! Rozoaaiaoi ją i ooa 

niani. W bony, oo aię aroty, wśród walczących i oiarpięoyoh znaj* 
dala aię obowiązek i dla atabej dsiawosynyl 

— Nie godzi aię uchodzić nikomu a darni, gdzie będzie aa dni 
lab tygodni kilka tyła rannych, tyle aierot i tylu biedaków ban da* 
aha. Nie godd aię myśleć o iwan bazpiaozaóatwia wtedy, a ton 

mniej o fortunie! 
— To byłaby zdrada, panie OzapUo, a nie mogę wam wy radl, 

ao aa wateęt i agrosę ton aam wyraz we mnie badzt! 
Twarz duchająoago pobladła; apoicił oczy ku ziemi pod głębo- 

kiem apdjraoniem ddeweoski, potem aę naępił. Poatanowionia to 

było ma okropnie nie na rękę, gmatwało plany, trwoftyło go. 
— Alek pani powinna wyjechać I— zawołał prawie gwałtownie. 
Podnioała czoło, spojrzała mu w mma oosy. 
— Powinnam.... — powtórzyła a przy oiakiem — pan mi to 

mówi po mojej odpowiedzi?- 
— Pani ta zoataó nie mota! — nalegał aporcie, 
— Te? W Sterdynia setem! Pan aię lęka dla siebie mego pa* 

tryotyzmu! O i owasem, stąd mogę wyjechać! 
— Praad rokiem akodosyłam lat dwadzieścia, prawo swalnia 

pana a opieki. Wyjadę do moich Grabów. 
Czaplłe na tan zwrot niaopoddany ćmienia! a przemienia. Cze- 

go dę bał: esy toby nie pracoauła sdrady, esy fte upadł w jej opi- 
nii, czy znieść nie mógł myili wyjazdu ze Sterdynia tej, której wi- 
dok napełniał go jakby skrytą rozkoszą. Doić, te glosa ma za- 
brakło i ledwie się zdobył na jąkaną odpowiedi: 

— Pani— pani ad tego doza nie zada! 
— Nie — odparła, niknąć ma s oczu w deni domu — nie, je- 

śli pen nie winowi nigdy dzWejmej rozmowy! 
Poszedł za nią, ciągniony czarem, chciwy jej widoku zawsze, 

nienasyeony nigdy, choć oboował a nią lat tyle. 
— Ją stracić — zamruezał ponuro — nigdy! Lepiej wszystko, 

oo podadam, nądrarsem sostać, ale ją zachować! 
Spaliłbym Graby, gdyby jni one ją Babrały, a człowieka, ooby 

stanął między nią i mną, zgniótłbym na prooh, a druzgotał, snissozył! 
Ot tok! Ona moja! 

* *ą* wsymany pąu na w aiom. wyrzucił go na dziedziniec, 
oparł sią o okno, ścisnął głową rakami. Myślał nad sposobami po 
godzenia z sobą wszystkiego. Fakta tłooayły go, rzeczywistość i 
asatan gnały naprzód, minuty biegły, ooras blilej nadehodsiła ta, 
w której miał wydać partym 

Nie ezuł wyrsntów, bał sią tylko Władki. Syezał mu w u- 
asaoh wstręt 1 pogarda, z jaką wymawiała wyip: zdrada! 

— Mon chere Dominiquel przerwał mu zadumą woale inny 
głos i woale inną postać, nil marzoną miał przed sobą. gdy podniósł 
głową. 

Była to kobieta lat czterdziestu, bardzo strojna, wbrew Żałobie 
patryotyeznej wy krygowana w monstrualnej krynolinie, twarzy o- 

krągłej rólowej. ośmieohniątej, ehoąoej uchodzić za młodziutką. 
Niestety, było to trudno. Bielidło i ról mogły w błąd wpro- 

wadzić ohyba dzikiego; Europejczyk widział pod niem piegi, zmar- 
szczki i zgrubiałą płeć niemłodej osoby. Na domiar niessoząśoia 
formy jejmości nie były piątnastoletnie. 

Tak wyglądała siostra starsza pana Gzaplioa, pani pułkowniko- 
wa Ordyfioowa. 

Kto był pan pułkownik Ordyniso, czy tył jeszcze, lub ozy i- 
stniał kiedykolwiek rzeczywiście, nikt o tern dokładnie nie wiedział, 
byli tacy, oo utrzymywali, te postać te mityczna, otworzona w my- 
śli i fantazyi samej pani. Nikt tet w owym zapadłym Polesiu nie 
wiedział, gdzie siostra Ccapliea spądziła młodość, gdzie straciła for 
tuną i wdziąki i skąd sią wziąta na horyaoneie powiatu. Spadła tu 
niespodzianie przed kilkoma laty — z siedmiu pakami strojów i 
rozsiadła sią w Sterdyniu, niby jako gospodyni u brata. 

Rządził* modą, rozwoziła plotki, rossansowała z kaldym, oo sią 
D*wisął, rozsiewała akandallotne nowinki, rozszerzała francuskie 
powieści i nadsekwaśską mową, wiedziała o wazystkiem, a czego 
nie dosłyszała, lub nie rozumiała w całości, dopełniła własnym kon- 
ceptem. 

Takie to było towarzystwo domowe Władki od lat sześciu. 
*ią mas* Emmo! — powitał ją pan Czapli o, oałująo w 

pulchną rączką, ozdobioną mnóstwem pierścionków. 
— Ah, boojour! boojour! Jestem, mój drogi od wczoraj w bia- 

łej złości. Wyobrsł sobie, był tutaj i zabawiwszy godziną, wyje 
chał sobie precz, nie zaczekawszy na mnie, nie zostawi rszy karty ani ukłonów! (Test barbare! 

Ale któl to był przecie? 
— Cette brute — cet incendiaire! Ten gbur oo~. 
— Jak to. Aleksander Swida tu był, tutaj? — przerwał Czap- lio uszom nie wierząc, — czegoś on chciał? 
— Ah ca, o to sią powinieneś Władki spytać! 
La belle tenebreose raczyła go grzyjąć w swym saloniku sam 

na sam! Sspristi — uoe graoe royale z jej strony — i najzupełniej 
niespodziewana! 

(Dalszy ciąg nastąpi.) 
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nie dekoracyjne i tapetowanie pokoi. Własną pracą starać ią bądą zjednaó ■obie zaufanie azanownyoh Rodaków. 

8T. POPEK 
Poleca Rodakom iwój 

SALOON POLSKL 
“WaTWODKfTLnSBTT" * 

mai Mm I tobn cytm. Obem kala *o poaladaae,-** nlew |iij ■■Wjuk 
667 Bllwaakce tklcai*. Ili 

Tanie Loty! 
Jeezoze moina nabyć tania loty w naj- 
piąkniejazej okolicy 

„GOSTYŃ**. 
Zawiadamiam Szanowną Publiczność, 

przy te m wazyatkiob tyoh oo kopili ode- 
moia loty w Gostyniu, la otworzyłam 
ofia przy W.Caracater ■». Wą. 171 
w. bliskoSoi Muwauaee ara. Chcący 
wpłacać raty za kupiona loty lub wl- 
dziać aią za mną, zeohoą przyjlć do na- 
go ofitu. 

Sprzedają równie! 

Karty akrątawe, 
odaylam pieniądza i załatwiani interaaa 
w zakraa Baal Estate wchcdząoa. 

Potrzebują dobryoh Agentów do 
sprzedawania lot. 

JAN K08TRZE8K1, 
271 N. Oarpenter Str. przy Milwaukee 

*▼•»» Chioago, 111. 

T. Matuszewski 
1229 8. Western Are. Chicago III, 

połae* SsMowajw BoAafcom twój 

Boarding* House, 
RESTAURACY EI SALOM 

nopatrsony uwm 
w doborowe win*, wódki, Tfftn, świę- 
te piwo, jako tet 

SMACZNĄ PRZEKĄSKĄ. 

S. F. MALICKI. 
*v 

Polski Kabawakiabs 
ŁAD T BUK IBM 
po PAjtlUwj CODiA. 

pogruobów. Wynajaauia Ukto po* 
*7 n» wmli, bolo i prxaj»id*ki U- 

•bip* akara, a omj n miarkowana. O 
łtokBto* wipfbjdy oprana rodaków. 

do 

a. F. MALICKI, 
761 W- r7TH STR. CHICA80. U. 

607 Noble Sir. Ghioego, I3J.1 
polaoa awój 

Mml—u Pelikl 
aaopatnooy w najlopaw wina, wódki 
eygara 1 nww świato siwo. 

HAT«A do poatodaad. 


