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POŻARY I ZGLISZCZA 
POWIJEŚO 

na tle powstania styczniowego. 
Tom x. 

Eatdy hyv.fi ludzki jękiem «t< kończy, 
A każdy uśmiech zgrzytem. 

WOTUM ŁADK.I. 

(Ciąg [dalszy.) 
Było miejsce wśród puszoz -lad*, gdzie bór rzedniał i rozatą- 

powd Się W około wielkiej pian :«y»tej polany. Cztery drogi tu 

sią zbiegały, w środka ztał odwi< uny drewniany kościółek. 

Wieki noził na zobie sczerniły, mchem okryty dach świątyfiki; 
lzU ztzrły zefi farbą i blatk, poizy wiły ściany, wcianąły do ziemi 

wesłr. zpaozyły dąbowe, telzze i kryte odrzwia, pochyliły tu i tam 

złopy parkanu. 
Ale drogi dcii wiodąoe b; Iy azeroke, utarte, polana zdeptana 

tyziąoen ścieżek, i oodzieft z ga ^atei dzwoniozki z białą roaą drwią 
ozał daleko na okolicą dzwon c ty srebrny4 bogatszy od wielu kate 

dra) Dy oh. 
Szarb bo krył ten mizerny] przybytek, skarb tławny na kraj ca- 

ły, oudowną z hebanu rzDiątą m'ką pański w jednym ołtarza i cu- 

downą jascą kryniczką, tryskającą w dziec iificu z żółtego piaaku, 
okryta miniaturową kapliczką. J •_Ja •_.JI _1__ I. La- _ł_ 

L)0 iflęKl * w-JT-/-J 
piał i bolał, kto pnśoąmiał lęa podzięką; zli wieloy i mali, bogaci 
i ubodzy, pieszo, pokornie, z wiarą wi ką i nadzieją. Legenda 
mówiła, le ilekroć klęską 4raj miałpc Kć,i krucyfiksu wielkie 

tsy piynąły na ołtarz, jak wkózba n.e«*c śoia i niedoli loda, i dla 

teRO lud kochał ten czarny kri" l jak opie na, patrona, i srebrem i 

złotem otoczył ubogi ołtarzyk^ niby «»liki I nieoezaoowaną 
<łdy czasem w południe głchoe zza bo zajrzało przez drobne 

w ołów oprawne szyby kościoła i garś< jaanośoi rozpromieniło 
mrok wnętrza, wówczas ołtarz wyglądał, j by cały z wotów i ofiar 

był złożony. Od stropu do posadzki i lały tam srebrne ręce i 

ące — tych było naj- 

ty próg, korzyli się z 

w (czy te wszystkie, 
17 mąiozyzn, barwne 

wstępował do góry 
w i izept pacierzy, 

mote matka, której 
na, czasem wielki* 

ganów — wszystko 
icem — wysoko! 
nie wracał. Boleść 

i dziwną ufność, 
rztiwiła do powro- 

chodziły na cztery 
a na ustaoh. 

nogi, i blachy z okiem Opatrzności i serc 

więcej, jakby katdy awoje tam złolył — i Lóp tego krzyża, co pła 
kał nad ziemią zgnębioną. 

Oodziefi pielgrzymi wstępowali na 

pokorą, modlili gorąoo. Słtfioe zagląd 
wzniesione ku krsyiowi, w złocisto płow 
chustki kobiet, stroje bogatych i w pro 
niebieskawy kłąb kadzidła, ciche tony ot 

Czasem głośniejszy jęk się wydzier 
dziecko konało w domu; ozaaem łkanie 

bolesne westchnienie mięszalo się z akor m 

się podnosiło nad ziemię, nad bór — szł< e 

Mówiono, te z kośoiółka nikt w za 

swą Bogu ofiarował, o litość prosił, a ot 

Woda kryniezki zmywała ślady łez ocz 

tu, odświeżała zmęczone siły. Tłumy ię 
strony świata skupione, przęjęte, z i mit »n 

Studzianka zwało się to miejsce. 
Dwóch kaięty obsługiwało kościół, lede 

gołąb, od lat ozterdziestu aSełniał tu ol dązki 
młody, niedawno przysłany lu pomocy 
tnik, z oczami mistyka, z pi ;tnem imi 

Księta mieszkali w małem cmostwie, 
cioła, nie uprawiali ani cg cdn, ani pi 
szanowani powszechnie. 

Nazajutrz po potyozcc ia grobli 
boszoz w obeo lioznie zebrpyoh wierci 
stwu z cbórn śpiew kcbiecj czysty, 
mimowoli niekiedy głowy oboźnych. 
dziwu pełne i zachwytu. 

Cisza panowała skopka. Śpi 
otwarte drzwi, w śliczny, a tui ran 

dwóch spóźnionych pielgrymów, ct 

nia. 

taruszek, biały jak 
proboezoza; drugi 
iblady, nikły aucho 
mdyoh policzkach, 

t kroków od koś- 
fiar pielgrzymów, 

tą odprawiał pro- 
rzyazył naboźefi- 
a tak piękny, Ze 
do organów, po- 

^ię rozobc 

dochodził 
1 zastępowi 

daleko przez 
wyraźnie uszu 

bramę ogrodzę 

Jeden pozostał wsłuclny, oparf#> ściany krynicy; drugi zdjął 
czapką, wszedł do kości* i poozą Wdrapywać »<3 na drewniane 

wślizgnął sią. nie chcąc bysłyszanyS 
Pomimo tej troskliwsoi, śpie^ioa zwróciła głową i powitała 

go lekkiem skinieniem. Ba to Włfta Wiamund — wohcdzącym 
jej nieodatąpny Makarewk. 

Stary strażnik sblilylią do st£ ukochanej panienki, uśmie 
chmąty, pocałował jej i*j|i czeka w śpiewać przestanie. 

Po obwili ksiądz zaia>nował «litwą —zwróciła sią do sług; 
— 2/je? — spytała cho. ■ 
— Zdrów i oały! 
— Widziałeś go? 
— Przyprowadziłem sobą! <®ocb walił s'ą Makarewicz. 
Zmarszczyła brwi. 
— Po oo? To niearoftnośiBfnr^j! Mole kto gc spotkać. 

— Niech panienka (hłacha medług rozkazu poszedłem po 

mnie objaśnił, te źle z nasym pfflm, te partyą rzuoił — i zban- 

nim — na ohybił trąbił. 'ideonBałem dziś rano. Szedł sobie 
bitym traktem prosto do siasteoflB z-nruosał coś, gdym go po- 
witał — nawet nie spójrz*.! H 

się bard bo niepodobało Władce w narracji. Co.-1 tego Makar«wicx nie wiedaiał, ale zmartwił się okropnie, 
K y zamiast uśmiechu, sobaozył ohmurę na twarzy —i krótkie, ale 
WywK>wna naganą spojrzenie. Zwróciła się do organn, nie racząo 
wowa powiedzieć. 

— Et cum spiritu Tuo! — zabrzmiał jej pełny głos. Makarewicz przestąpił z nogi na nogę, wyciągnął paloe ze sta- 
wów, potarł rąką po łysinie i westchnął. 

Ha, to trzeba powiedzieć paniczowi, teby szedł ginąć! — 

mruknął półgfosem. podnoaząo czapką s ziemi i szykująo aią do o- 
dejścia. 

• g° spojrzeniem. Nabrał śmiałcśoi. 
n ko, motoa go zawołać? — szepnął.— Niech popatrzy 

to mu sią tal zrobi umierać. Gzyt wam go nie szko- 

— Panie 
ohwilę na was, 
da? 

Skinęła {łową, wypadł uszczęśliwiony. Po ohwil szybki krok rozległ się na schodach. Ktoś biegł, 
skacząo co ci ery stopnie, drzwi skrzypnęły. Władka nie podniosła 
ocae, nie ofc« |rżała się tym rasem, śpiewała dalej. Powstanieo u- 
kląkł obok nfej, odkrytą głowę oparł o organ,Modlił się, nie śmiejąc 
spojrzeć na dią. 

Chwilsisi dr te nie przechodziło po jego smukłej postaci i słowa 
modlitwy plątały się dziwnie, wytrwał jednak do kofioa, nie pod- 
niósłszy oota. * 

At gdy organ noichł i śpiew skonał, wzrok obojga spotkał s'ę i 
mówił bez Wów o wielu, wielu rzeczach, po em stali długo obok sie- 
bie, patrzą) w milczeniu na tłum pod stopami, opuazosająoy powoli 
kościółek. 

Dzie? eozka ozwała się pierwsza. 
— Dziękuję pana! — szepnęła. 
— Si co? — zagadnął. 

n 

— 7m wczcrajsze zwycięstwo. 
Polewał amutao głową. 
— To nie zwycięstwo, pani. To poozątek klęski — odparł. 
Zasępiła się. Rzewny uśmiech przeszedł po twarzy. 

Jakiś pan okrutny. Zamiast przedłuiyć moją uciechę, żabi- 
^ j% jednem słowem, Marzenie prysło. 

Spuścił głowę jak winowajoa. Coby dał za to, by oofnąć tych 
ałów parę pełnych geryozy. Coby dał, by ocfoąć to, oo myślał i 
czynił od rozmowy z Kazimierzem. Gniew opadł, bunt ucichł, zosta- 
ło tylko przygniatające wraZenie, Ze opuśotł sprawę Władki, sprze- 
niewierzał się ,ej ideałowi. A gdy on stał zgnębiony — ona pa- 
trzała na niego i Zal ją ogarniał okropny. 

V. .działa wyraZnie bezmierne wyoieńozenie na bladej twarzy. 
Oczy miał nabrzmiałe, czerwone, podbite sinemi pręgami, nsta apie- 
ozone, głca ochrypły; schudł i znędzniał przez tę dni parę, nie wia- 
domo jaką siłą, chyba gorąozki, trzymał się na nogach. 

— Co pana jest? — zagadnęła litośnie. 
— Niol — odparł głuoho. 
— Ileś nooy pan nie spał! 
— Sześd! 
— A cały tydzień spędziłeś pan bez posiłkn i wytchnienia* 

Psn ai^ zabije. 
—f To i cót? Wszystko mi jedno! — zamruozał. 
Odstąpiła o krok. Zranił ją mimowoli, ale boleśnie. Chciała 

odejś4 rzucić szaleńca, ale wyglądał taki nieszczęśliwy, Ze się 
watrz/mała i kładąo rączkę na ramieniu spytała słodko: 

— Czy pan ma matkę? 
— Nie, pani. 
— A siostrę? 

1 — Nie mam siostry. 
I — A kochasz psn kogo? 

Podniósł nieśmiało oozy, zbladł. 
— Nikogo, prócz pani I — wyjąkał. 
— A zatem mnie w udziale przypadło zastąpić panu matkę i 

ai a trę i wszystkie uczucia, które inni msją na ziemi. Wszak tak? 
CóZ miał na to odpowiedzieć. Zabrakło mu stów. Przyklę- 

k ął u jej stóp i miloząo ucałował kraj jej sukienki. 
— Ufać trzeba temu, kogo się kocha, a nie bryzgać goryozą! 

C ) panu jest? Co się stało z wami od dnia naszej ostatniej rozmo- 

?! chory być musi, i nie tylko fizycznie, ale i moralnie. Co 
ni plótł Makarewioz, Żeńcie śmierci szukali? 

— Nędznik byłem! — zaczął wściekły. — Rzuciłem partyę, 
poróżniłem się z bratem, zeszedłem ze stanowiska, opuściłem nasze 
ro orła 1 Wyprowadziła mnie z siebie niezaradność rządu, bezcen 
o w dość walki, utopia Kazimierza, cała sprawa wreazoie. Zęby nie 
Makarewioz, wydałbym się sam moskalom. Znękał mnie trud bez 
owocny i walka z samym sobą. Byłem zdrajcą, dezerterem, czło- 

nkiem zrozpaczonym i niechętnym. — Zamilkł, obejmując ją go- 
cam spojrzeniem. 

— Makarewicz mnie uratował waazem wspomnieniem. Zdaje 
mi się, tem osłabł dla tego, iem pani dawno nie widział. Zabrakło 
mi was, jak słońca! Wrócę tam znowu,przeproszę brata, będę 
waiozył do krwi ostatniej, tjlko mi darujoie, iem was zmartwił na 

witępie — bjło mi tak oięftko! tak fle! 

Dziękuję pana, o dziękuję. Jestem pewns, te teraz boba 
terem pan będzie do kcńoa. 

Skinął głową. 
— Waszego orła nie opuazozę. bo wssz — odparł_I nie 

zejdę ze stanowiska, jeśli to pani radości mofte daś chwilkę! Ale 
powtarzam ras jessoze, nie dla Polski to ozynię i nie dla narodu i 
nie dla własnej sławy, ale dla pani jednej i zginę rad, jeśli śmieroią 
kupię jeden uśmiech dla was! 

Potrząsnęła głową, przerwała mu. 

— To ile — szepnęła. — Polaka stokroć więoej warta od jed- 
nej dziewozyny. Pan grzeszy, mięszająo me imię do takiej sprawy. 

— Mówię, ©o ozaję. Pani dla mnie świętośoią i ideałem, bom 
wam winien to, oo mam jasnego w duszy. Tyle rasy wydiwignę- 
liioie mnie od zatraty i śmierci; to słaba wypłata, gdy dla waszego 
marzenia dam jedno swe iyoie. 

— Czemu się pan mnie nie spyta, ozy wam oo daję, aa takie 
uszuMef — rzekła bardzo olcho. 

— Ja go nie sprzedaję! Ono wasze od tak dawna, jak osuń 

sicząłem! Jeśeli znaczę dla pani trucbę więcej, jak tan proch sza 

rv pod nogami tom asosęśliwyl 
Zwróciła oczy w inną stronę i nie odrzekła słowa. 
Wahała się ohwilę, wpatrzona zamglonym wzrokiem w jasne 

wota a ołtarza. Serc tysięo tam wisiało; iadne tak ozystę i ofiarne 
lie było i takie sslacbetne, jak jej biedne w piersi. 

Własnoręczni*, stanowozo, rzucała śmierci tego osłowieka. 
Tydzień dws, miesięo, s z natury taj tak bogatej, zostanie gdzieś w 

borze kości kilka i kopiec darniowy. Ni# kozak go sabije 1 nie kol- 
ca moskiewska, lecz jej wola i słowo! 

Dla czegoT — Ze ją kochał 1 był Polakiem I 
Z ofiar fortec, milionów, saosęścis, spokoju, ona i swoją złotyła 

wielką nleoszacowaeą, sapę'*i» mU «>»*• J~»- * ‘Si, jak 

*—*«***.H MUTILATED 

skrycie, duszą całą, wte 

nazywał zgubionym, 
o za, którą swym czarę n 

kochała go, patrząc z i 

tycie, które obudziła i 
gdy przyszedł do niej ■ 

biła zefi mąozennika. 
W tej chwili z gł» 

toioi! Jedno słowo, b; 
Za granioą były kraje : 

— byłby bezpieczny ot 

szcząśoia!.. .. Ale me 

bólów! czyi ona swoje 
j eszoze u iącej oierpiały 
mi oddała je Polsoe i B 
On stał i czekał rozkazć 

Podała mu rąką i o 
— Uczucie pana c* 

ożyłoby zspłaoić za mn 

muszą podobnem sią wi 

mąką — dla mnie i za i 

oią swą kupicie mi szosą 

Zatrzymała sią nie| 
w takiej obwili. 

— Nie szoząśoia sv 

idziesz pan w bój! 
— Jak to pani? — 

zdziwione, błyszoząoe. 
Coś niby przeozuci 

oałą zawiał u ust dziewc 
— Chodźmy! — rz 

u muc nai. utworzył przed nią drzwi; zeszła powoli do krnobty. 
Na oatatniem achcdku siedział wierny Makarewicz, strzegąc ich roz- 

mowy bez świadków. Porwał sią iywo. 
— Jeszoze chwilką, Ignaoy! — rzekła on łagodnie. 
Powiodła Aleksandra przez kościółek posty przed ołtarz, roz- 

świeoooy jedną lampką. 
Ukląkła i pochyliwszy głową w dłonie, modliła sią małą 

chwilą. On machinalnie poszedł za jej przykładem, oisnąo rozpalo- 
ne skronie i trzęsąc sią jak dąbozak młody, gdy nim szamooe bursa 
wiosenna. 

Nagle podniosła czoło. Rumieniec zabarwił jej delikatne po 
liozki. 

— Powiadają, fte z kościółka tego nikt smutnym nie odszedł, — 

zacząła zwolna, kładąo swą rączką na jego muskularnej prawioy — 

i dla tego powiem panu to, oo mole was trocbą rozweseli, Poeia 
dam bardzo mało: wolne seroe i rąką. Czy panu to bądsie 
otuchą i osłodą, gdy sią dowiesz, te jedno i drugie do pana 
naleiy na wieki! 

trrom w mego uderz) ł. Poczerwieniał i zbladł, mętna mgła 
**k*jł* j®go brunatne oozy, przez nią patrzał na awą ukochaną i ta- 
den język ziemaki nie streśoiłby tego, oo w tyoh oczach było — dla 
niej, 

— I oto wszystko, oo panu dają — mówiła coraz ciszej. — Nie 
i ziękujcie mi i nie kochajcie zanadto, bo będzie nam obojgu oiątej 
tyć i cierp ej, a mole umierać, Krzyt ten biorę za świadka, te nie 
opuszczę was w złej ozy w dobrej doli, a ile sił mi stanie, będę was 
atrzedz i krzepić i ochraniać, a jeśli zginiesz pan, to pemiąoią waszą 
tyć będę, jak wdowa i sierota. Czy tego pan chciałeś odemnie? 

Nie było odpowiedzi. Swida usunął się na siemię, czołem dot 
knął kamienia, smętna mgła rozpłynęła się w wielkie łzy, pierwsze, 
jakie wylał w tyciu. 

I zrozumiał, skąd na lodzi spływa bohaterstwo i sapał i wiara. 
I zrozumiał szał krzytowców i uśmiech katowanych za ideę i rozkosz 
ofiary krwawej. I poozuł w sobie to wszystko i siłę tytana i zara 
sem dzianą jakąś rzewną łagodność, nieznaną dotąd, a która mu na 
usta i w ieree wypędzała modlitwę matczyną — oh, dawno zapom- 
nianą — a którą teraz odmawiać począł z głębi piersi i duszy! 

tak długą chwilę przed hebanową Męką cudowną. Gdy 
wstał i podniósł oczy, Władki jut nie było. 

Poszedł powoli ku wejścia, powtarzając szeptem jej słowa. 
Wiara ludu mówiła prawdę: ze Studzianki katdy wraca z otuchą i 
szczęściem. 

Zastał dzieweozkę u krynicy. Piła wodę z blaszanej, utyciem 
wytartej miarki. I na jej twarzy, pomimo seykłej smętnej powagi, 
znać było radosne, głębokie wraienie. 

Uśmiechnęli się do siebie osłem sercem. 
— Mota paniozek ohoe pić — zagadnął pieszczotliwie uśmie 

ohnięty stary, 
— Daj, braoie! 
Makarewicz wskoozył do środka, ale gdy wraoał z wodą, jut 

Swida kefiotył ozarkę Władki, i nie zeohoiał więcej. 
— Dziękuję, stary — rzekł — nic na świeoie, nawet oudowna 

woda nie moie mi więoej dać jak co posiadam! 

(Dalszy oiąg nastąpi.) 
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KSIĄŻKI I KON STYTU CYE, 
K*itj Wizytowe, Karty Biznesowe, Zaproszenia, Progra- 

my Bi Iowo I Koncertowe. 

Afisze, Pamflety, Cyrkularze Tabele, 
Anygnucyr i Mitr iły Kanowe. 

J*S,NAGŁ6WKI do LISTÓW I KOPERT 

W«*#lkł« uaiówiwii nelety przmyta) pod idtMtn: 

mZCAODA” 
574 HobleBt. - €hleag«f UL 

S. KUJAWSKI, 
44 CORNELL ul„ CHICAGO, ILL. 

Polski Malarz 
uwiadamia 8*. Publiczność polską, te 
rozpocząłem na swoją rąką roboty w 

*^*res malarski wchodzące t. j. malowa* 
nie dekorsoyjne i tapetowanie pokoi. Własną pracą starać stą bądą zjednać sobie u ufanie szanownyoh Rodaków. 

ST. POPEK 
Poleca Rodakom swój 

8ALOON POLSKI. 
WINA, WÓDKI I LIKIERY?”* 

Piwo aawaaa Swtaae i dobro cjnra. 
I aóbow pi 

667 flilwii thicage. III 

Tanie Loty! 
Jeszcze moina nabyć tanie loty w naj- 
piękniejszej okolicy 

„GOSTYŃ”. v Zawiadamiam Szanowną Publiczność, 
przytem wszystkich tyoh co kupili ode- 
mnie loty w Goitynin. te otworzyłem 
ofi» przy I.Carwitr w». Są. ąyi 
w bliskosui Miiwauaee aye. Cbuąoy wpłacać uty u kupione loty lub wi- 
dzieć sią ze mną, zechcą przyjść do me- 
go ofisu. 

Sprzedają równie! 

okrętowe, 
odsyłam pieniądze i załatwiam interesu 
w zakres Real Estate wohcdząoe. 

Potrzebują dobryeh Agentów do 
sprzedawania lot. 

JAN K08TRZESK1, 
271 N. Carpenter Str. przy Milwaukee 

*v*-» Chicago, 111. 

T. Matuszewski 
1229 8. Western Are. Chicago 111. 

pol*e* Szanownym Rodakom «woJ 

Boarding* House, 
RESTAURACJE 1 SALOM 

aaopatriony sawasa 
w doborowa wina, wódki, rwara. Świn. 
te piwo, jako to* 

K ^ 

SMACZNĄ PRZEKĄSKĄ. 

S. F. MALICKI. 
(. 

Polski Ka nawaniam 
SKŁAD TB OSIIR 

__PO IMjtBlUuJ OWH. 

do pograobów. Wynajrouia UktTpo- 
woty na wwala, bal* i prssjaidskj U- 
•łnga skora, a oany umiarkowana. O łaskawa wsgł^dy uprassa rodaków. 

WIMCKJTTY WIZA, 
607 Noble Str. Chiosgo, UL 

MA 

Tm-grow wora. 
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