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'N aletytość po.rztoma

Poniedziałęk,
iIll

l
Sprawc l?olaków na obczyźnie rOZP~l~
u nas zazwyczaj nod katelll ch\vilo=>
wvch~ naf!lacych potrzeb. Zm:w.dnienie to ~,za
łatwiane" jest od wypadku do wVIJadku.
. Inncze:i na Zac,hodzie~ \V .AI1~!lH. \ve
Włoszech i w Nieulczcch urzed v eml2raCyj:;;
ne, których pieczy powierzone jest w\.Tchodź:;;
t\'\TO oshl(:i~d<:lce zdala od krahl na stale", u:::
nlie.in \yykol~.zvstać żywioł narodowy i wz:moc
nić prz(.~ciw WpIV\VOnl kultur\' nOwcQo środo
wiska. Urzędy te strdtl sic &deki telnu szko:::
ł~ dvplonlutów ipolitvków.
orkntuhlCych
się doskonale \Y prob.lcnlatnch politvki świa~
to\vej, f!ospodafczd W pierwszvrn rzed.zie.
\Vł'osi, rettli2uh~c narodowe ht1.s1o •. ITI,tre ~nostro"\ kieruja wolne siły ludzkie na po~
brzeża Morza ŚródzieIllne~~O i nie dopuszcza
ja do ich rozlwoszenh"t.
Niemcy "\vl)1'o\vadzili koncepcje t. ZW,
dd::u"u;twn. Znacz\' to. że, oby:::
. nlcnllCCK1. ,oshu.:Uv zdttla
kralu n:w.~
PO
'wo ohce.
tru.ie

się

ł ,l~~,

to Pl'zedewszvstkimn naszych sasiadów.
l\He IT107.elllV Jednak zrezvgno\vać z oddziały
wanht kultUl"idnef"!O na iywioł nolski. osiadły
w NieIllczcch i Rosji, z Dopierania \Vkkszvch
skupieJi i ułatwiania im nawi<.1.zv\vania stf,):o
sunkó\v ~ospodarczych z krajeIn.
NielUCY np. 1..H.1ziehl.Ja pomocy przy Of
~Rnizowaniu izb handlowych niemieckich na
obczyźnie. ~~osiadaja one hOl101"()'wvch przed:;
stu\vicieli w' okzv~,nie. Pl'(),v~ldza oneracje fi~
i.l.ansowc, loku.hl nielnieckie papiery l)~ul.st\VO"
we i pr~r\V,n,tne z<:t~rnniC~t znkhld~lja Drzeróż~
ile pl'zedskbiorstwa. Re.prezentacje Hnnv kra
jo\ve.i otrzymuje przec!e\vRzvstkieUl NieI:l1iec
na obczvinie.
Nie s::tdzinlV bvnaJrnnie.i. %e \yszvstko
to rnożlhve jest f:!dzieś ,y stosunku do RosH.
Ist:n.ieh1 jednak liczne kolon.ie polskie \y' in::
Pttl'istWHCh.

to r2~l,d

:l>atI'jci~

Służba

htka p e~ala.
wojntls.iłów
nie na propaf.1aridzie i szpie,gostwieekonomi:::
cźuem. Obecnie żadasit.~ zapeWne
czegos
\viecej 'v iUlię solidarności n.arodo\vet
Polska w dziedzinie' opieki iad osadni~
ct\vem śtalcln nie posiada ani wvrobionej tra
dycH, a.ni skonsolido\vane.i politvki. .
,Kiedy, d~ieki Z111h'tUOln w' układzie sil
}lospodarczvch.' obudziło sic naturalne par;:;
cie ludności polskiej ku ell1i~racH - ruch ca::
ty trn.kto·wanv był przez zaborców jako bar::
&0 do~odnv wvwóz ludzkiego towarti.. Kraj
caly utt'zymvwanow· upośledzeniu ~osl)odar
czem .i nie zastanawhlno sic wiele nad tern.
'by zapobiec . 1:!fodowi pracy ia miejscu.
Osiadła w RosH ludność polska 1'02p1'O
s20na pocalymobszarze Z.S.R.R. Wyższość
kultury chroniła od \V'l)hrwów rORV jskich. stad
spoty:k.anewszedzieśladv. nawet lHl . najbar;:
,dziej od]e~łych krańcach ku ,-,"schodowi i
północy.. Chronilyosadnict~vo polskie tl.tkże re

lub

nic s:picszv z pm,nuc:.t inkJatvwie pry;:
\v~~tn(:j n~~ teIn polu.
Zt"ii4ndnicniĘ~ todiHY'HlIMt, sic ujechl. ph'tno

c~r<,

.

. . ".,

moio być obalony; nie, " jest te)
silny, opm·ty na. tl'\\"u1y ch fundum!:lB
tacl:l: z jednej strony na chlopac11, którzy widzą w
niul jedyną gwarancję zachowania odebranej h . .ziemiarlOID roli, a z dl'ug,iej na robotników fLl.,bryczl1y6h
którzy stali się obecnie
warstv\'ą
uprzywilejowan[\. Opjeea. Sif~ dalej na, lJUI'tji kLlllluni.,Styczw;'j,
wszechwlatLuej, stale za::,ilauej duplywem mł,odycb
z\vollmnikó\v: troskliwie Jana lyzGwanyeh .przy pomo
ey specjalnych metod wycllO\~anla.
':Vh~rzcl1o, że po t'ewoluC'ji Pi'ZJ' jdz,j,e jakiś n'Jwy Napoleon i upatr"Ywauo go w Trockim. Nie omylun/l sh~ \V zasadzie; Napoleol1przyszedł, lecz nie w
Tlostae.l lLu:lzldej, a jako system. Hosja jeSlt teraz ce·
st:\l'.stwem, a1e cesarstwem partji.\Vpra.wdzie komuniści ehE:;tnie \\"ystępują przechvko burżua.zyjnym
i
dyrw ..:;tycznym lmperj:lhstom, leez tynw dla tego, it~
jest

słaby

l h.1bvo

rząd wyjątkowo

\VC!:lle

';~~~Uti.#~;J,.;;w~,(Y',?"i,,'Zti~ł~d~lie~!e~ h~m,." .. : . .,: ........ ",,'.

lliemiec::;

sbbo

dnir.i 4 maja 1925
dużo dośwladcze:(l w zakresie ekonomji i socjologji.
lecz P oli tycznie stała się ona czystej wody reakcją.
Bo dotąd 2:aden rząd 'Me poddawał życia obyv"u.tęli
tak :;cislej ko.ntroli, jak bolsa:ewizm; woiność osobis~
ta j przekcm.:ui. zupełnie "IN RO~lji nie istnieją.
Ale błędem jest przypuszczać, iż t'ząd so\vieckl

II!I

tyCZY

n\,('h

C) ZAONEJ PA,RTJL

NIE.ZAlEZN

t: p la CCl11 a ryozałtem..

,

..' . Nujbal"(lziej2:\Yilit~l.' n'ul'se,twor~l~t Pola~
we wschodnich kreso\\'vch POj.:tdtłCh b. Rzc

czvpospoHte:i.Binłoruś i LJkrainH skuphtl:'l
przeszło I.OOO.OUO ludno,śr.J polskiej. (}uberni:.l
Podolskł!~294.254:,\VolVilska -- 173.624. Kjjo\v
~kft·~ 1.J~.~~5.illnegubernie l..lkrahiskie _.'

I,h·,~;jlnl.y{,\n,

rW}!H

ey:

;.,~ą

ktl:n'y on,j

konHHti~tyc2.nej

ehc:ą nill'l.l1ei(:,

ptU'tj i i

j(~.,st

l:lyst(~tnu.

pr'ze,eiwnikarni

BIJ

despc):tyZ~
b(~lsz(rwi.-

\volnclflci i

Llemo~

nU;
ki€!tiylHllwh;'l;: .•. '~i· (~zy,Napn.lef:n,:. •
Sfu!'$Uilt·l, UQsji do łi~ttr?py? ,\Viele,jestt.u jej!l.z·
(Ize \"f~tpl,lwo§d)lecz pt!wl1(j'\vnio.s-ki 'Stt bezsporne.
Hosja je.st.diiś ekonomicznie slaba) ale s.ię odrodZi,
})(') kornunizrn został U1S:tttwiony pl!zez sa'cjaUzm pafJ~
stwo"vy~
któl'Y. urfl:I~ sh~ pr.zyg.toso . . val~ do fa. któ\'V i
praw· ekonomicznych. Zresztti: ipart,,la komunistycz-

,3.. 0qo, nil Bla!Qxtlsi 'gub.l\'liJiski.l 1.';j:i'.433. \-Vi::: na dostoso\vywasię też dokonlecz!1oścl ekoIlomicztebska :.... 1.15.420. H.anIelska -- 52.553. .~
nycłl;
Dalej ku \vschodo"i,vi .coraz lnllie.i b~tr:::
Nie zUll,je(lba,\vszy sprlJwy doskouale':l.ia. LU'Lrlli.
dziej spoistych skul1ieó. ,. . W'editH! d~lnych holsze.\vicy do,konali eud6w w dziedzinie agi.ta.c;iI wy
Centr .. Urz. Sh1.tvstvcznef!O (s1Jis ludności z wrotow€lj. ,Jesttonc1\vy czynni.kw Hwiecie. Lenil.I
1920 r.) znaJdQwało sie\vRosJiCentr.. _'~ był napru\vdę pier\vszynr \,·)jelkinl· świato\\"ym stra,t\~.
169522 osób nar. polskieJ. na Syberii - 43.874 gienll'ewolu.cji; szt.uku. obalania, i·:;tniojąc.ego, .porząd."
Półn. Kaukazie i' nad.r)0l1en1-~- 13.234. w Grn
ku rzeczy jes'twRosJi ,.vykladrj,.llatl:L;\~~ .jak nauka
zH-, 9.3Hl, na KrYln'ie -7.646~,v T'l.rrkiesti wojny w szkołach ·\v(~j~nlnych. sztubu ··!{(ml?l'u,lnegv.
nie - 4.838, wA.rulenH 3.419. "<.tv i~:zerbejdża::: 'Bo.teź Leninzrc1bH .dlfl, r-f~\volucji tO', (!Q Napoleon j
nie ~ 2.529~ w Rep. Tatarskiej -2.436~ Daae:: MGltkedlawó}.uy..
..'
stanie- 2.314, KirgizH --'1.5Q4.':N{adwołź
Obecni '\v-ladcy :Rusji są ba.rdzo wrogo usposoKomunie N:iemieckiej -- 175j,t/d.Sta;t,,"'Stv:; hieni wzgl~dem tYC11,;v9zystkichidei, o kt6re wal ..
ka nie uwzględnia Rep~DalekiegQ .\iVSCpodtl. C'zyl1sprzymierzel1i .\\: \vielkiej wOjnie,głó\vnitł dla..
Co do poszczególnychgubernii.toii{vj:; ,tego,' że ~ą· :zdania, i2 droga. do ~ch marze!l pl'owadz.l
skich~ nnhvięce.i Polak6w ... zu(dduJe się:.Pe~
popr7,ez ·gwałt, t~I'ot, i .sa.mowła.dzt\vo, nie zaś . pl·7.eZ
tersb.urska. -- 35.168~ Moskię\vska.-· 17.658. konstytucjonalizm. j rządy· ltldowe. \Vł:xclcy ci dązą
li~ja. ~ato1icka.zWYCz8je ifradv~je. Re!vol~l::: Odeska ,-.:. 19.712~:Jel{atervnqsla\vska-7"14.218 dowywołani,a, ruchó\v nal'odowych w Az,ji przeciw
eJa,.cuu~leZlnUtnV wewnetrznel.COina.lwaz:: Bolliecka. -.:. 14.Jł99 JenisejskÓ:l. ~~lJ$25,. Ch~tl~
cy~yniz.o.cji.z;achod,njej o,raz l'ozl'uehó\v .l'o-botnl~zych
!B,1~ mejszetodciecieod kr~h.l, osłabiłv' .znacznie' kowsk11, 10..:528.. v{ romskiej;,J~lkuckięj~.Sara~ ~ub powstan kQmuni2tycznych w Ruropie.Cokólirviel;;

odpOrnOŚĆ żywiołu 'tęf4owobecRosit'.
towskiąj:S~nnnrsld.iej,Om$ldej.<Tambo\Vskiej . Jedn.ak czyni) Rosjo, sowiecka,dopóki system ooocn,"
; Mimo .tQ'niernoźemypatrzeć sl,okoj;:i 'Czelahiliskiei ,ilośćPolak(hY'~v{tha się od .5
zacho"''l, będzieośrodkie.m światowym tego, abaohi~
.: nie i obojętnie na losy tamtejszych Polaków. do 8 t.YSięcV~""'knkunaątuinllye:h.jal$Ufirn t,~zmu,
od 7A9.CZątku d.ziejów o]){~y:Jjył \volnoś
.... ten SP()SÓhs~ln~skn~u,~emy,J9h~~a~.a:'~ł~d sk~~ Pskowska.I(urskn~Orłowtika.Worone~ CJ. Jestktóry
onal.!ezpośrednią sul... cesorką Filipa II Lu..
:,~l". 'iwYnarodoWlerue ....... ·rozpłVnteClesle w ska, N .~N owoQ"tod!?kri/. Twer.ska etc. -PO\VV dwdka XIV 1 NapO'lęonai :Prlls" . ;
.
..
J
:'/i,,"Ot'ZU "rosvjskiem". ...'.;
.))1.
. "
żej tysbJ,ca;N~dmni ~bo>tv1ko 8 Polaków
'\VpływówJej \v Europie ·nJe 'wólnotiledoct:::..
,PolskaprowadZi.'f)olitvke POKo,jowa: do naliczono 'W gub.Koel.
D.,P.
~1.ia~" gdy~ n:io~e.()na poło~yć' kres 'ohecn~j~:stiuktu~
rze politycznej ·Europy, ..,'().pie,rają:cej: slęlla: ·m~M:ta.rnej
!;!:t

j

pr~ew~d~e FraD.~ji i jej ,sprzymierzellcÓW.'· .Cohf 'się
np. ~yło ~ta,ło, .·gdyhy rO~'\lch7 .wSo:fj,lmlały~ :PÓWo"

dzenl~

.1·~ułg~rjSi

~losiła; się

częśCii\·!t,'V~~ku

paflstw sowle,cklch, ,za.proshvsz}'" czerwoną a.rmjęna
:~ałka.ny?
. "
. .
.
.... . . Tak'.~~·zmią':w:nVQdy. ~{ęl'ra .. Ni~m6too:
od~
rn6~lć duzej' c!d·zy obj~ktY:~vizmu.J~Śli sU~'jet1nak
zwa.ż~:n~ to" j~ki j~~tsto5unek polsZrewlkó\" I do
Anglp, l pr.zyporn'Q.i,'~j~!:'tłPlionawiścią i z jaki:Ir1
~ti~:~l~r:rl>,!j.~i~~ę~O;~(jł~~jek(}bjel;;tY\irizrnU ten. sam .. I\:err
:p:są~o,.Polsce; 'Y nUD1e~ze poprZ~dD.tim, - n.ie nlo2na
lilIe. 'do~.s9 dop~.zek()n.ania, że pe\vn~ kota angielslllie
tHya~a~ą. za. dOJ?us;:czalne ltyć narotty słabe, (;1!Ql
.~rzy.~a:r.nH~uSPC:99~lQneś a () wrogach, je~H tylko m3.~
Ji\ ,~ll~~, ·..~~Ta.żac SIę z szacunklem~ przechodzti\c}~m w
bOJ.a~n. ~H~ są to m"too.y godne ~odzów lU;~eI'al.i~u
llajbardzlGJ l?ret~llS~lnego w iwięci~
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- Kosztv utrzVlnania w

Watsz~~wie.

Dnia 2~~o Jnahl. na
posiedzeniu w
OU~wllvnl Urzędzie Statvst"cZnV111 Kon1isia
do ba.danht kosztLl\V ut~rzVlnanhlust:t11iła. iż

'W kwietniH w por6wnanil.1 z m~1tcetn kORztv
ut'C$·;tmu.DJ~t XlTIllieJszvłv sie o 0.6 proc.
-----000----

Tea tr i sztuka.

L()~

d.:r.: WYlnuH oka7al(~ minhl niep . :wne'; pogdy, cj!1g1e
gr'oiąeej deszczem.
St!.1sownie do prog';'amu ul'oczyslo:,;ci o godz.
9 rano odprawiono w\~ wszysik.jeh ]łlł')śC iol'::te 11 naho~
t.el'iBtwa. dla młod:deży szkót po\\'szechnyeh, a o g'.
1.0 (lla mlodzic;i,y szkól średniCh. Przed ll·trt nIl placu IJl'.%ecl. l.. atedl'ą zacz01y :-:i~ zhiel'nl~ organizacje woj_O
~kOWf~, wojs.ko.
policj.~t; 11 nCe e szkolne,
delegH.ej(~
szkól, Z:Wiitzków, stCl\Hn:'J:ysze(l i steni ogniowa.
O g. 11 m. 15 I'OZpo,częto s.i(t U1'o{'zysf.e lHlhoźet'l.
s~·wo w kttte.dl'1.{': odprawione przez J. E. Ks bi!,;kl1pil,
Ty r:n i,eni ec1;; i ego.
Po nabo·źellshvie podnioSłe li.u.anie do tltunów
pr'zcd ]';.a.t6{1l·'t 'vvy gto!'::iH .znany~ w rm~zeD.1 m ie:jeie
kazJlodzieja ks. Hoszl~owskj,zt1ś \\' ,;\\'iąt.yn i ks. Sien.
rtickL
Po wyJ.~dll z kofleio]a ol'g'.a.nizacje, zwiqzki i
8tow~tl'zys2enhl, ut'lvorzyly szpa.lel' na. ul. PiolTlw\vskleJ, przed katedrą za:; udhyla :::JIit,' urocZj·'stfJ~(~ dekm'ow~nia pUTuiqt.l'\:O\\pmi medalu.rJ:ł>i a~ma.ja. tyth 0bywat.eli Iuia.:Ha I,Duzi, którzy zOf:ltn·li UZl1ll.,!l,j Zlot lWjza,SIUŹQI1.,.'dł.

Ud€.>'kol'owani .zost.ali pp.: :rJyr. J. "W (}lcz yiłSk. 1,
.T. ,1at'zQhowsk..i.; B. Sz\valm, ks. ~owiek.i,. 01bl'omski;
M. Cz€'lHl:~lO ..vic7.(J\·vna, Sto lvrl.l1:11atowkz, K::l:ras.illskj,
lll\\'nik

Hajkowsk i;

dyr. DieoS'tl-Dt1r

Dl'Oz(hnvski:

llI'crwa, I\:~:l.'ezrnal'ek; M. Pawlack, W. Pfeift?l', B. 1\.08;
dYl', .Mie1mto\v,ski, GOl'zelniilwski, A. I\ak,iet, f,I.l$ZOk~za,l;::,

('ze\-vska; l'adl.a J. Cl'c'llo\'va; Sf,.

dy l'. K.

T(J~

, Jna.::l2('\\,8l"i i Paj.liowski.
lJ.eN:iJl'o\vat p.' woje\voda Dal'O\vski, N Rstępn,L(;
lH'ZeH.t~tai\viejelf~ wladz 11-1:tlLSt ...VO'ti.... Y ch i kOll.Hl:nalnyeh

-- 'T\eatr M.ieiski.
Dziś ~. dnia nastepn vch. TJ() celul.ch
zr.zes2ellll.y\vych legenda dt~trnCtt\:(.'zna 32.
i

Atl~skie~o ~.Dvbl.lk··.

....... ifeah' Popularny.

pr'zi.~dstl:nvldele

g;eherallcja,

du.dl{)wi(~:ó.shva,

pol!lejj,

szkolnictwa pr%:eszli mdęuzy 'uhvol'zonyl!l 8:z.p~\h\1·erl1 z katedt'y m\.. ul. Piotr1ww~ką pod
NI'. :2W. gdz:ie lllhlła slQ odl)y(~ (,lM,Uada. J}l'~ec1 wo,ie\vf.H1ą Hat'o\\'i':ikiI1l, gen. JuugIem, J. R biskupf:I.n TymIenie k~m,klu'8JOl'elXl Ja.l'oszem; prez. sądu 'Korniell
skirn, proz. C~,rlH1l':,:kj:rn i lnnym.i.

or.'g·auLzacyj i

POP011Hluiu 'tv pt.t,l·k~łCh mit:-j~k.ieh i naT)}n,(';;\.('·h

puJJlkzlly(:h odhylysi(~ J.~l .. a\vy lw::lo\ve "IV . któl'yeh
roimo ciqglf'; gl'OiąC0g0 cLeSz.CZll J.n'alo ud:&i~t,l stOSUll~

ko,,,o wiele os()!J.
Z zabaw popoltułniowyc:h Ha sz(~zegól~lą.
ztl-:.lugiwaly popisy wojsl.. ,}we na, placu DOK,
żolni-E'l'ze 7.!.Ult:'lllOXistt'U\vali
no:;'ci nowoczesną ldt.I,'ę

l

u

.Piltll"skiego. Jutro t.i. we
btu. 1)0 cenach zniżonych

R~cf~'9.dctlmi·'.I.~tlCZVc~t.

'wtotek~ dn.
"Kośchlszkó

5:;~o

TJ:od

........... ~..,-.,.;.;_.-

e s
WCZORAJSZE

L I;; s ~. . 1!-OLONJA

rtu.
:M:tC~E

NA P.Z·.P..1'J.

KO_B. (VI ABSZAVI A)2!1 (Iti).
:~labti. Z.aró\.v!J.o jctlllU, \, i.

gdzIe
pul:/Uez-

z ul'tyler i ';1o i lwrabirYfllni

mas'/,ynowem.i.
Njf~eo

rrw,iej uda,tnit~ wypadły "vyścig~i w I:,tt~le ..
zadowol.i>lIU.
O godzinie G 1'0 południu \v sali rady rnliejgkif:'j

nO\\'h~, jednak j tutt\j l.lub1kznoA~ b,Vla

uroczyste posj(."'{lzenie Hady, pO$vdt~(~one
l(onsfy t.uejl 3 Ma,,ia . .Zamyka,jąe. lJO:;I,·i,edz·e,nl,:~
pr'p.zes Bad,\' zaprosił zelwnnych HIJ. .,vV.esele Kt'a,kow~
.:::1<1')" któl'{~ w rni~dzcyhusie wJ(;Ir:ha.to na Plu(:\tVolnośd,
zapelnio,ny kilkutysięe.znym tłumem.1 olJjeChn\Nszy kilka, raz dO'okota p}a,eu, wysiadło p,l'zed
\vej.;;ci-cnn do mf\.g'istr.t\tu j na. ehodn1kll l'()z:poezęlo
tany. '\V pJ.qs'l;\,eh tych, 7.aJJl'oszeni })l'Zez kl'nklH\lhmki wzJI~1i ud:dal ró\\'n.i,eź. i pl'(lzydent mi.asta .p. "Cy~
narsld, pl'ezes rady lnieJsi'i:it~j. Dl'. Fi elnu1. , wli·eep~ł:'~es
'VVolc1.yllSki; kilku radnych; lJyty pl'ezyclent Ill.iJt."ilU\
p. Ah."l~..5y U;t..t:fwsl;:i j, inni.
Uroezystości ZIl\(OiH.:zyly się galowem
pl'z-ed·
odtlylo

się

}Hilnjt~d

stawkm.iem w Teatrze rniejskilm . .Miasto }}rzyl.H·a~Q w
drki!'U 3 lllaja w.'lglą.(lo:;'wli(}tny. Okn,u, p'l'z,e.w~żll,i.e udo ..
kOl'c}\\'i:\.ne byl~r n~.tleplHlimi rut (ta.l'· lMll'odQwy M~(-:..ie~
l'l.y Iii,;.:.kolne.i, lU" 4.torna.eh l)O\view.a.ly sztl!łoluaa.l'Y Q bal'V,'t'u::lt IHll'O t.lo '-IV Ych. SZi7l'eg wystaw sklepowy.clli' llt:",1 ...
konów wj'l'óżnhl.t E!tię arLystycJiJną dekor,acjł\-.
K()tuH.et obchodll ś-więta IUlil'.odowego w Łoo:2JI
:I,a, poBl'ednictwBrQ. specjaln.ie Wy10Ul!On.ej' ll:·omif.Sln U-.
&t.alil, Ze włojl.a.dn,i,cj.sz:a dekcOlracja okoHc'ZiW)8CdIowa
się w }.H'z>L·<!si'l)nkll ~il.'my ~1lSł>fhwrs;k,i
(sulon sa.rrwehodowy) i Hrrny Sp(tden~~&W~.CZI Piotr...
lwwska l!JO, a n.aj.h\d'l.l.ie}sza de-kol'acja. wys.t..:;ł.wy: n-a

z l1ił;jd:ow.:,,1a.

wYl:f.utwie ~kl(~pu p. 1.'orsLe.~a) Pl"zy, ul. Pbtr]tQw·,
skiej 41.
Z pm::n.h~dzy dekoracjal dOD:lv6w i ba.]k.l{)OOW, wy..
r6:U.tiał,a,
dekol'i:M:~}a donJkupl'zy. ul. Pi{»u.'kowskiej
1S8, LtekOl'~H~j.a.. nagn:1acllLf:> Bu,nku Po.lskiego 1 M&.gli·.
stl'{ttll oraz dek.ora.cje llallkQllÓW' .7)l.kl~du fotogra.iicz•.
oogo P.iotl'owski'$lo })l':r.y pllBtCUVłQlnOOcit i ~()Inu
przy ul. Aleja.. Kog,cius.~lwi 3 DL\. pierws'ze.rn pi~t.l·Z;e.

• :1,$, POlli{;~d2iąlek, dll_ 4r:go nlaia dht
Najpie.l'w s:l.ła. ::::f'r'uż; ()gn,icrwa lJói.nif.'j odd:daly
ów'fftbi'vki ,J •. K. Pozn,łtflskje~Q".'Kot: tn:'iYsj.l'(l$oll:Jenla wojskoweg'" ilH.lft~e,lf.żk(llne~ Ua.1tlj
ściuszko pod Racławicami .Anczvca przyj:;
\v{;;;'s-ko j policj:.t, ::au.l.1ykaly zaś pochód d-el.f:'gue}c
:rno\vany nader entuzjastYcznie przez pub1icz~ . l';,;k6ł i różnych orgu.niZ-3.cy J.
nc.~ć. któr:.t· od prem.ierv sh\le wvneln 1fl PO
Po tl{~fn.a,d7.ie po{~h6d się rozwiąz.:il:.l
brzegi .\vidownic. tJ dzhil bierze c~tlv zcsrHfo,ł
'N i'
'.,,. 1
Pl 1/1 F' ,.'M' fi illlUłBIlR'P mm'!
aftyst~ny pod kierunkiem reżvserstwa, J..

tQ

1iC'z-nJe· zC'lJl'anej

U\Vt1,g~

n:lll' 1

iii

•

. Z~Ulreszto"vilni 'wkr6tce potem wlócze:: ru~ przez socj airsL6w. pl'z.e~iw'kQ wl1)i()skowi,' wu1eskl..
dzy nie lno~liwyjaśl1i6 dlaczeS!o wla.ściwie nemu llrzez ebl'7;eśeiJailsldch .d.emokra.t,ów.·
.
strzel:lH. C.zuliśmv, t\vierdiiH oni zgodnie. ~e
Zi\interpelo-wana. po SkQiicz,oo,iu. ,swej ~WYi
mu.sieliślnv strzę}ad~ coś ,vewn~rtl'Z nas kazało
przez dz,lenlllkarzy, pan.i: Ii're.tł:ndUcllprzyz!)a..Ja,Slf:9 :t.e
tuwn koniecznie w'Idti{ćrc'wolwerv i skierow~H5 m6wiąe nl::l.\vet siedem go ćt.;r;iiH , nie2dej.żył-a. wypow.ie ..
je prxe~iw dzieci 0111.
..
'dzriećwszyst.k1iego, (;0 mia}.a.ao pow.i,adzoo:w:\, r)'ł"~taM
SKĄD

POCliOI)Z:rNAZ\V. .-\ KANADY'?

1

la rnówlćtylko' cUntego,:6e l~yłi-l, zmęc~.
. 1\tfoVv'ti. paait l~'re.unGlkh je.'30tPi.erw5YJl'j'Wi~~

kl~H:U, 2e .k.(t-biet.& wygłbsikt. ll:WW(~, lllajl:;C~- CZYr.,tQ 011 ...

'
~) Kiedv hiszpnllski t\w~ulturnik Cabot(; . ~tl'ukejljny ChdH'ilklier... Zw;yklehy,*w,l u.~zej;"
l dI'U~f~\ dl·l.l~ylla. gmły gQr2.ej~ aui:(;~li Śre(Jn.iej wart()~ tra'\.vionv 1!o:r:ac.zk~l zlota.' l'ozbihtł .sie Z towa~.
ci zespół B·l{lrasowy,
rzyszarnl tJO 'Wybrzezach Ame,rvki Pół'riocne:ł
. WYKRAJALI IM 20t'ADKII..• ŻYJl\.
Po.lonJI1 gl/ala, w skł4;ubie h. osłahlO!!lY.m, bo
W poszukivvaniu b~śl1iowego Eldonldo, zda:::
tdo~onytll
tylko z 3 g:r.'r.t·ezy I drui,Yily (Czajko\>vsld, l'zvło si~~ '~e zagościł :równieżina niel1rzv j az
~) Dr. Komi.dvrektor .s;eneralne'tlo SZ.pi1S
:Jt1:1anow j. ~l'upa.lski). i 3.:!; :;·8 rezerwowych. !)okŁad· nem podówczas i dzikien1 ter. v to.rJum. które' talaw f)arien. Ma:nd*urja,l dokonał nłezwv~
nago składu dt'uzy:uy \Va.r,s~~\.wskiej nie' mogliśmy' dzisiaj naZYW~l sit; Kanad1ł. Marynarze hisz:> kleJ opera9H. OtodwsJ iefi!O/ l)aciencichorow~
otrzyma«:', gdyż w czt~~;ie przerwy nie pozwolono na· pańscy, widzac przed sobapt.lstv i nieurodzaj' li na raka w żołądku i groziła im, niechvhna
e:telllU recen:rentoWI uda..nia Sif~ do sędz!1~(J po inforriykr.~d, krzyknęli: ::~Aca.nadtr!'\ co tłóm~
~roierć.O\Vidząc,· :i.e. wszelka inna. operacja
czy się n~t polskie "tu ;nie Ula llic'·. 'I\ubvlcv nie poskutkowałaby w tQm . wvPa4k;u ..' . Dr.
~je.
Stt;d:zif.twa,ł d~koI.1~le p. Biro.
z radościa odpl'owa<1l';;ali\vzrokieln Odulvwa:da. KOn1iwyiąl im żołądki; 'Poczem zeszył ich
ce statki hiszpaflskie .. .,posłańcó\v . kulturv" .. kiszki .z· rurą. przełvkowa ..''.,
p~mietBjac równocześnie ich' blo(!osła,wionvi
L.fJ,'.I.Q. "'- IJ.'UBY$Ql 1~1
'. .' Pomimo. teJuirpkuptvnal . od czasu
tajemlliczy krzyk: "aca nada'\którv oclwró;: owej operacHln\c:1enci żvli icieszvlisie zdro~
Szc.:zeg6ły .podemy jutl'O.
7 cH od nich niebezpiecze{istwQ obcych napa:::. wielU .. \V .ostatnich 'dl1iachatoli '. jedoJl umarł.
stoików. 'Pouczeni telD,PO\vtórzvli ten krzyk a,le .z powodu zapalen:ia·pb.lc.a. nie Z:P1"ZVCZV
JU\stepnyrn razen1.. kiedy do ;ichwvbrzeżv nyowei operacji. Dru.~i z~ś tyje iezuje- me
dobrze.
. .
przybvłakolonja 'francuska "'nod .\vodzą. Cat'~
tiel'a; w roku 1542. jednako\1vO~ zawiedli sic
STRACHPR.ZED13;5TKA:~:i
~lbowiem FI'allCl.lZÓW ··nie odstras~vłv O\Ve
. .
CIEKAWY WYPADEK TELE,PATJJ..
:niezro.ztnniałe ,słowa~\vzięH tVlko o\v.:naJcze:;
.'
....
~)'Nacalvm~wie~ie
(kultul"alnVnlł) ]la
ściej powtarzilh:tcv siekrzvk~.aca . rtadaHĘtt
~) NieJaka l,ani Kin~!fbedac chwilowo
Cll0 z:.1.korzeriionvstrach tnzed 13~ka
!luJen'lp
właści-wa, tilbvlcz~lna2we()v,re~okr.a;!u. ''v
.Pensacolawc' Florydzie. ll)iała' sen pod~' kons(?:kweJ;1cH
ettTopeJskich· czesto sie zdi\rza. ze
.czego 'skQlonizo'\Y~lt:ht .1'lrzęzBle \Vkra),tl.cłt
któl'e~o zobaczyła swoje dzieci: svnai
htd~ię . niechca mieszkać w domu pod. nume:
hie
2iexniella~nvaIi. jezvkienl ,rodo:witvlU :Ka~
:iQC,l'J(e. bawiacvęh się wontodzie. w .Ecansvtl:::
nad.~:,,,Moinazazl1aqz:vći. 7,~hiszPftńscyot!}{rv· l'ero.l3,lub" 'v lJokokr.hotelowvm p()dtvrn. nu
wstanie Jndian~. ~dzie pani Kin!! zdzieć wcv
Florydy ochr..Z:Clh kraJtenodWleU(leS!Q ~nereln. W .i\ulervce sprawa przedsta.wia. sie
2wvklemieszkałn. Nasrle .poj1twiło się. pa~
~~()rzeJ" zdarza siebowiem, że .W; dra~
boit*lct'wa .kwiątó\v.··~l.. \V~nezpela,ia\VFlzięrza Jeszcze
wł6cz~góW'~.' którzy didL szereg: strzałów s",oj~ ':q~zwewsnprnnJeruu.111?Ą~ta . WeneCJI.
pacza,ch~ liczacvch 20 pięter i \viecej. nie m~
dziecł~~vczenl tiziewczvnka. zostalal'a:sl
ż~a wy~ajać 13~go l)ięt1"~t. Tak nn. w: FiladeI
ona. . . .
.
fJl'pra\Vle wszystkie 13~"te pietra świec1l 'PlM
XOBIITA, X'tÓltANiE.~DĄŻYLA WYPtlWIE ..
Przerażona pani. Kina .•. ohud~UR,.$.ił.i-:,.
. stk~. P(!,!i~h dowcipniś ~zs:pro'Ponował:. 'bv w
:DZ.:tEĆ TEGO COCHOIAL~
ubra,vszv się.pobieght do urtted\t te .
Pl'zYSZłOSCl nad 12f-em Pletrenl budoW.A1'l();;.(X}
:gl'~lU~~~nC~Ii!P·. skkadwvsł~fn· tele~ram .• do. <dolll
r'l;'tZtl 14:::te.
J)C2~Qlle:1t;pa
t'lalllę!)
t.uau$U',\i\cli..Tego
t . sacjaU$Ć:
..
.. j~k sie dzieci. '1.'llttją?·
1 iIJ II FilII'
inach n~~deszłaodpowledz ty(zrilil~l(;r~uto\yan.~pąnig~1f;lrildlkll, rnó\\'jh1,' hez
lJ1'z,ęnvYJi,rze,z
'
.
'(,gqdżl}!l
..
.iriędtl
nu
posfedzeniu
ko:
,vszvstkich' ,szc~ęit!6łach
Ch'.t,\ l1.adzwyi':zajn,Lc

ate.
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odezwa,l
aby
urząd sędziego zosta:\v11'Onb ni'edolęż:neimu Hanihalowi
Bl'uno, niż ,aby z:,ajt:l1 go pi'zybysz z pólno,cy, jak ja
'luJ.lf,zyklad.
Mliss Heed zmwI'zył,a giD chłodnem spojrzenie'm
.H .lekki, uŚlll:ie'ch skl'zyvvi,l jej p.iękne usteczka,.
.
. - Niewielki dałeś mi pari. WybÓl' - odez\val:a
8ię sucha..
- Być może, lecz każdy czło'\viek idzie Z,aSiwem
}H'zekonaniem i ma \;v nie1-r- pana, któremu służyć
l>owi,nJien wiernie.
- Powiedz to pan Sally, a z vew'llośeią g'orąeo
Iwdzi.eli to zapatry\\ianie, choć sama lj,bi pano'vvać
lIad lu.dzmi li nal'zu,cać im svve przekona,nia .. Le'cz -:dodałą., z.\vraeając nagle: na sąsiad:a wzrok swój ba. <laweiY -:- jak to się .~,tało; że ten drewniany Anglil{
.zast,ąpil dzisiaj :przy niej miejsce pana? Czy ustapileś mu je:uprzejmiedlatego, że w tym je'dynie celu
przybył dziś. do Hedla:p.d '? Musi być bardzo 8pragnio
.ny to\Varzy1S1twa r:nil,s:s Sany, O'dkąd nie l)raeując w jej
majątku, przestał widywać ją codzie!l.
.
Spokojna t\v:arz kapita. p.a nie zdradzała. niczem
.naj1żejs.z.eg~9' wra'zę,pJia" .Iolhojętnie popatl'zY\II{Szy .. rze'kl:
- Niezaipom,.maj pani, że j.el.Jtero
ob~YJl1,
.z\vł.a'szcza pOdwzględe,rn plotek, ktlór;ydl 'lldkt Ill:i
nie pOv~rtal'za.
."
'
-.:.., MimO' to :v\"resz pa'u wszystko, bo, masz h9jna, rękę, ,V\"szyscy t'o mówią, którzy maj~z. pianem
interesa, Zapewne t<lJ's.amą . drogą :pozYSkałeś. także
przyehylność i uzna·uje pan,aChampney, który nie
ZIlOISi obeych w .PiltnevHlu, jak tego dał dowody.pod ..
ezas pobytu francuskiego kuzyuanlir:}s SaUy,. ZrtYDl
pOl'ozurnieć się n,ie mogli wcale, Ale -- czynie masz
pan ·z sobą jal~i,ej fran.cuskiej .ksią,żki., którą m,ógl:byś
mi pożyczyć? Od Opuszcz.en.ia lda,szto,l'.u z;lłpelni~2ia
niedbałam języki i o\bawi,a,l)l się, żez.apomnę
mó\'vtMpo francusku; ale z kim.turozmawiać'?co~czy
--

się

·~).8ru:.\\.

,

·tuIP}[TU

a,!s .AZStMA:Z~}Bq.OZ ~I!;U '9,§f..A:.NI. .A'ąIO:.{l\Cf Q!UiZ:1a~I/Z,al!:TI
! 'll.'i),O~) t: ZPDllFl~\\ OIU:U:[ ~/P!~\.\ O\D.. :(.~! 'fHIZ ;YlSl1 d AiZ.l( r' ';1!,q:O;,IIZ
?uqol~ z. OI::l'.pB'J:zpa'Ji~ f!\JN·O&JO)[ipU llą lOQAq DIN ·n,pmliOd
IUAUJHą.WB'q A\. n4~\OIUIZ e'Ts YZ,(t{HIUZ Ap0pr 'rB:!ZP81!A\ aiJu'

.Z

'
i, AlTBS

\\co'lałabyś,

tu

tać?

(P.o.n.)

lVUod,ZJiJC'I1liie c,o.fnqł się \}c!zy,bl(.(} W głąb poko/ju, a
iI.i 1'awlh:.} j e.cl!notC·z,eśil1Jie 'we d:m!wuiaJch . z pi~:O€lCliIWIl1.,(l!j' s:tro
:U:\l' uka,zia.ł.a s-ię wY,:;'OkILL, DlaII1c,Z:yS<t!a, .ll1JUl'ZlYil1JkJIJ, 'f) pu4leU;:.iem gvvaźd'zli, wręl,\.u.
- Pł~z,e'P'ratSz!am,,' z,etU:wl'siz,edł;e,lU ~ giz,e,c,ziI1ie
,od:elz";vlt·t.ł 'sięCofm't1:amd. t8Jl,e 'uilc spo,tlm.łlc:m po dec>
d'l,e lllaik:ogio" żre!1)IY u \ovtila.c1omJić pamd:a.: 'O s \~ioljlelffi rH~J.'Y
JJyrc!iu. Chcliiatem się. wt;lclZii<e,ćlZ. lliliss . DQo"\,'s',)~c,z'Y j.eslt
\v'domu?'"
'. .
.
- M'jkfsMil~alrudtaD.bv\!!Si' ;c,z'y .futis,z;' S.a:lly'? ·z \v:i,el,kt~ @od!u/Oścti,8,t sp1t;?-ba!I!1ur:ziyIIlt~Ja,.-M!il~/S M iii:'1al!1td!awy
j e'chala . {[lIa tyd~lień 'dJó Avama[lrta,
--;-' J.VIIa.o:±i~li$ t dJ~mJirs,s 'MJllr:a:ndy, l<~c'z s:l{,olro jle,.j ulle
rrJJa, mioże· mJi,&sSa:11ybętd,zILe,t;a:k d!obrą mrnhe prż'Yjąć.
'To. mÓi\V1ąc .,rnto1d'Yc,złrOlWli:ek lJldłd!a.ł Ilist. 'ill/ajlci)rlll
ivvł'a:snybriilie:t wliIZly!UO'wy.

MUPzY:'n,k,a

'.'

2IIhl~trnlęł/a '\Me

.

-drZ1wlilruch, 'VVkl'ót,c.e u-

,de'l'zefnJ1a\~.~~\ęuInJHl{ł~o a.lIll~tÓntlilrustsły;cbajć było
pqłgł~fSJe:m,P,I"OrW:a.dJZJon~ " . 'N)IZ\n:tt0lW1ę" W któv.~cąlj ;zdlaw:alo
się:kj~H)itJ::t~,d'\iVi:,'z,e (r'-ł~il~ŻI1Jila g101~' ZOIfj'i,

,', . Wr:~z'c;i~ uciICb:ł'O

:w,c.iąż

\"12I~yS'tltiQi.

stlał

C{)fl1lrtl lamd

'Dla śir?',d,il~1;l(. 'riiite'p'e~y, ,Ę'OJzlile'
silę ·z,wa:6crilć.
N~il.gteULSrlysZ1M' ~Zfe'18fsit.
$ poj rż'~,ł kJUCLrZlWi,OIln od

s.j'7[l] il~!kk~,e ~r~~i'e ~ż,ęb~gł{)tS10 104

stÓp

dO
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Silę
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.z'wk,Qtchać. od . jedne$19' .• S'P'9gtr~e~~a) "uvvrad~1:rby' .to·, p.o pi/JOBt ~ Zlą. :riJil8po:g'ob:i:~'ńlstW'~" •. wozium llał .. jltJidootk. [[)Ja.ty~h
.1Uj:ast, niż Sltl~iLoSIir:~: ;~.n.liptc,.O,~dzj:vwl,(~g~, jż 2;~~zł~

w . xl:im pO.Wlil~oo
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rnt91d;e'S1o ,di~li:eTw'c~ędlia, pOW1i~ks'Zlęj'~Z'~~c:1 'zd,lo[J;~j:@
ją'w IDar2)~rnlilŁli~hlUU.~Pi()~P,dlJi tą P'~ę-#IDJ{)(Ś,Cją, i~t~~
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wych,.oczu, w uś:miec!hu w kazdym ruchu .i wdzięk;.
tein C'z~~,nił ją Z18icł~wY1c'8JjąJcą, PTZlYlKJUw,ał do niej \S!P'OJrze
nie i InyŚlli, ()'ta(~z:rul ją. n;i;ewjd,z;j,a.ln,rl.i j,l:l!krl.iŚ aUlreollą.
Jej P.OlSlUa.Ć Tozjl&~I1Ji:aJ:,a wszystko. CLo«Ykola, ndlb·y j.utrzell.
kaj ,a kiedy' ZiIli1{Jala.~ gasło ~ Ini{\: j.aikJieŚ Śiwutrutł:or.
UJ::n~31Ilia w hiałą mUlŚlino,wą,
d{)!lUtOfVvej rohOit.y
~s'tlkndę prZle.pasamą ni'8ł)io.'::l.ką W1:::ltą;zlks/) wyglądała j;aJ.c
ez,Wl'(JwlnO,l]adJ?JiI8lmskd,e zh~Wli13koi, dl nitc ,dJziIWllJJeg10Ż.e
kapitwn na jClj wi'cLak str:acił tnJ8; c.bJwJi1ę wł,aJd:zę myl,~lo
ni.a i ruchu.
Mł'oda djzi~\\'cz;yn!a sW1oibodlnile p,odJała m:u 'rę.h:{~ •.
-, Ni'e je.ste'm m!ll,';:jS Mivr.aald.ą - :I'z,ekJ.a Ś'wrile'zyJm
dź\V!i~,c:Ztl1ytrn} i!l'aw:pół .uz:i,Ctc1iniIlijt'ffi .gl'olSleJm, j etśli j'e~
CLnak potrzehujtesz pau obdllLŚIl!i-e{l 'cO' do gospodUlr.sIt'\'~'!a,
i fioll""r,an~k'1l!, .t()rmog(~ nlJu1e.hud,z,1e1li!ć ,rÓ:'vV1I1d:edohl~zl(
jak ciotk,H,.
G~o's ton lJtormi,mo {·.alego uro,kJl.1, jewki mie'wąlt'l)} i
vvie I>'lll~lii[lJdlllił) 'O!tl';zez"W~i'ł jedrnalt li:,alpiittJM1,a, Z;3JMv:I1JOI SWo
hodą tOll1U., j/llk pewll1ą ,olrygiinai11llo.ścitąz P10'wol{]:u uż.y
w.aJI1i,f1t IH'orw;i:n,c.}o,ua,,uz:nlów, włlaJś'cd.wY'clh t;elj orkolliic y.
.
-:--Ml8Jjl(}l' Hood był ttuk !.:.l,&IGalW, że ])'rzerdJ.\ta:wit
cel Irl!Gtj podróży do I>:ilrlicv:lI1ht Hst'O,\v:nliH i Iz,aipe,wnB
Inn.i,{!! o ży,cz,lhve'rn ~)ll"'z;yjęIG.iu tU S1..lis:ila,dó'w - otd:clzwa,ł
się !l'U: il\.!o'nd.c'c, ,czuj'E\JC, zel IJJlIUri.L przedez oo:§ pO'W1iedizd,oc
- Aby ureziylDJiić Z,tlid:OŚĆŻYICIZ;(j'.11liiU lna,}o:r1t1., p rez0dcYVis,zy~,tld!elrn pil~OISIZ·ęJ Ui:!5.illJdi.l}alIl t odpoc!z,ni:j. DZlj'ell ma.
my dzli,ś g10,J'4,cYi, ,a. j.ec'hlale-fi pjl(~6 mU d.ro.gL
. tJprzejm;ym Il"ucheorn wskalzla.łn. "vtygotdJm~ ka"nifl,~
pk·ę,':I1In, kt6roj ,urutYlc,hmiast r.mm.aza<jęhL m;i,ejs()e z. lU;;
mlh:lJehclln, fi l;:tpl()IH:IZy miale. Jrąlclziki IJ.HlJ ktO'ltt,na,ch, :z. 'Wy'l'.[li
zcC;;'xn, Ole'z(~lc i wam ila, pa;tl11z ył.a ma go'Ści,a,.
()luLwkun s!i{~,że' lJl'zy,jeehn.łem, nie w porę i In'Ze
szk'od1zJHern pWlliw jej zlwy'.kłyJoh zn,jęcktJeh - odez'H'al si'G po ,ełnv:jljii rn.łody '('Iz,lolw.iek 'ZI ,pOiiV'll:elrn 2iaik.łopo
ta'ujm,n. -- PostąpiUem lekkolm:yl::;!lnie, mY§31q,c ,ty!lk(} l)
:·olli.l) ;j, s\\,loilm vvkllElnym eC'lu;z'flJpO!InniaJ'(l'm, że 'z,a,pc\VinC pa,ulic rn:aj[~ '02JIW.,C:Z,(jlny .cIzie,ii przy jęt?.
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()i}b1skl~ - 1'll;)l[..I()t}tA\ f'tlf}fli.lJ-'Z1::;I!'ZP~It\\. urad }'[Uf '
"1UIlOlt:uAr~,~A;Zild,

Ul"B1Ul

M'9 Z'tI'J:qo.
lF)'AMtl:1M.JJ{!, .A'\9'ł1:~Zu'łSAA\
nUlAp,
::=0<1 a:/s 'Jut ~'l1TnZ1J'~Tn Apal;\Ą Z;H3T - 110'\U01a17:

Aqr8! fA~}101QJ1 'D3tow' /\\1 1()I;:J'malI;q.oH ~ AlTll'llltU
~,salr

.

''BąIU~'\. op

alI){lIf

etS

9")lliU.In'Z\O~1

fb-;·j-

::iaj. N.in U.H!llUy ,nlU to s,lu;?,by. Ludlz:ie wl~n,ys,ey lJ0t1,rz:i~'
lmi w lJohl j; pl~,W gospQi(lwf:::l'fi\viel• Aby: !idl ,11Ji.e ,oldl';rW1al~,nd }J ilIn ej l'crhoty, SiailJH1 J}l~z.ctd c h \V1l:Iq
i [)I'zywiązy'\valwm, 'vvlixl;() ZJt,Wffi!tej ,nt:f'o'ny
d(Jl1HU. 'Ale --, d:od:a:łu"z friglnT'nY1m uśuJJiel'1wm _.- mie·,

się jectynie w.celu zahaczenia . mi.5SSaIIy-~ rad mu.
był sz~.ez.rze, ja,kotowarzy,s,z,owi ~niedolt
.Ławka panien DO'WlJ zn.a.jldcrwa.ła się .b11ooj,
drzWi tti:ż majora, to też miss MkalllM ~ Isiostrzenicą ultazaJ:y się pierwsre. Kapitan potJdrcm1lł je
uprz.ejanYlJl u;k!:lonelu, ,ale Champney , ~a;tytchmi,3JStt
zbliżył si'ędo rniss Sally i sztywnym 'kro,kif~ll1 })i()'"
stępował o'hok. Mis':1 Sa..11y
wdzięcznie odwróci,ta,
gł6\vkę, w7.,rok , ;ic:~j slwtkał 'spojrzenie l{apitana C01flt'
tlatnd i ruchem ,OCZU :r>oledl.a nIU jeszcze ulul.zującą
się właśnie rodzinę

majora,

Młody ezlcl'Vviek uprzejmie- po,zdrowi;! ohie pan
zajął ,rnkjsee przy Okta.wji., z kt,ó,rą nll)zwlol'ozpoezął roz.rno\vę. l\tlelancholijno SP().i'l~zcnia

ny i
Ghnie
czarnych oczu miE.s Oktawji w p{)łąezcniu ze seep
tyezną irou,ją jej mowy pollttd.zały go zawsze do zł()ś
Hwej \vese:1:(;,:::,ci; kt61"~ rnożna 1>y1'0 ta/kżc nazwat~ el,ow
cipom i dObrym humorem.
\VI,lzysey byli dlal'l dzisinj I1ll.d.7.,wyczaj urH'zcj~
m i: lnajorÓvV'llH" E·,rns:m a, ~ZtJ'\VJH1, w ,e~arne.i
lekldejsukni, oznajmiła; ŹH od wieków nie miału, przy
jpmnofld go \'v-;dzit'{~. Dodałi.l jedlrw,k za.raz, ,iż nie
spodz:e"'\'aJa si~ tego ;:upeJllie, dopóki.
z nl~1_
l'zynóvv \y nowo-zalo:hHwj kolonji nio hędzie rninl 110\vego mi(l·sz.kania' li v,'ygódna, równi z l!i1l1yrni llllb~
mi. Zapewne 1:!'O:;;pOtdarstwo mUEłi iś!~ pomyHlnie. tt
miss Dr}W-i uszezQśli\:viona pomaga sąsiudo\vi ·\V prze
}H>oYv,aclzanhl \v:la.snych planów. Mówią lr!dzie, że: przy
nndch!.)(.lząeych

\vyhm'ach pa.n kapitan ma zHluiar
Ul'zn,ill
Możo to
IOI'z Ją
pcn:\'tarza.1ą. O'na nie cl!r:la1a v..:iel'7.Yć aby 1l0\';y r1l'i:~'
liys,z 7.[!·odJ~n Sif; 1·ZCt.~7.Y'N1,'Aeip 7.a.illt~ w tak ~~l'(dl;jm
cZ[L.sh~ (ofjc;inhH:J SinlH}\y:ri}.;o pond(;dzy o!wYlni, nIe llOsta:novvila zapyt,ać gu () in, ~floże
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NatuI'alnie, ho panu' wydaje się także; że·
dziervvezyna-dlatego, iż podobała się' komu:ś, ma. dla
niego przez c.ałe życie ohowiązki wdzięczności. CD za
niedorzClc:;me pojęde, Czyż doprawd.y i teraz m.yś~
li&z, tak jelS~.cze, l< a,pitanie'?
- Czyż prawdz,iwe 'UcZlu,cie uie zaSługuje na~
wet na życzliwq~ pamiięć w oczach pani '?
- ŻyczHwą pamię:ć? ALboż jej ko,muod.ma~,
wiaro '? Ale' nie mó\-vmy' o rn.nie, Lepiej ·si.ę dziś
rozumiemy i zdaje mi się, że jeste,śmy przyj.aciół
mi:, .a z tegO' I~\tanowiska chcę 7.Jrobić panu uwagę.
\ - 0, harxlz.o proszę.
OtÓ'ż-ka:żdy przyznać musi, że' posiadasz.
pan ilstotne ,adrninisi-racyjne ziClolruo<ści i caJą dusr.ą
oddałeś ,E,.jtę pracy, Lec,z murzyni i gospod-arstwo nIe·
powinny vvyłąeznie' zajm.ować umysłu Człowi,eka , a
pan·· - w sz,czególny s,posób odsuw,ELsZ! 'się oeł ludzi
i tow.a.rzyst\va. Mam w tej chwili na myśli rodzinę·
'majora, SkOl'O z ni'lu ł.ączą cię bUż,s,ze 8tOISUl1ki, dla
,ez,ego tak uparcie stronisz od jego, rodziny? Gucia
i 'Oktawia ni-e.,Elą przecie ostelm mOŻlna s,ję do, nilch
zbli:r.yć i porozlua"'Vviać
przyj ernrni e, a we.dł,ug mnie
jest to ,nawet sE\js,iedzki ohowiązek,Po,praw się pan,
pm:nyśla-\vszy o tem,co powiedziałam;........Iw niedz,ielę
znaJjdzie~z do teg10 $pos,ohnoofJć, gdYŻsipotka,:my Sl~
;,apcvvne jak z\\vykle w kościele. Potem - jeżeli las
ka-lQ:clprowad.ziszmię pam do< dO'IDU.
Eapita.n n,a, znak. zgody sltlonilJ: Się, pO'waż,nie, .
nIe oka.zując ni,czeln, jak vv:ielką prz,yje'mność spra
wiła mu ta p'l'Opozycj.a" le,cz cie,ka"\vie ·nafl patrzące'
oezy pic:kneJ dziowczyny ,ZldaviTały s.ię oidigadywać
jog'o tajemnicę.
"\" nied':delę z większl21t niź z,yvykle punktuaJ-'
nOHC:H~
pośpieszył do kościoła w Hedlan.d) a .. po
Skl~\(lCZOn(lm naboitdl!~:twie razeln z in11ą rnłodz,ieif-l,
ufO l'Ul O\vał przed wejściem szpale,r; który utat;wial
każdemu zhUżenie IS,j.ę do wybranego to\varz~'stwa,·Z',
pewnc-rn ździwi,enic.mspostrzogl tu -i'pau,a. Cha:~
IH1ey, który nieezuł sjęwidncznie. na .wta.ś.ci".:WYi11l
grttncie i p.rzez to bardziej .' j(lszczewyglądainiez
rę.cz,~ie.Courtland doznaw:aił podobuego 'wra,i,enią i
d,latego,choć przeczuwał, że młody AngHk zja.wl!
j

},i,slIny n1.Ó'\,~i'ć p,rzedeż 'o f:Oll \vlaml(ju. CZeJm mO!g'ę ptlln u
służyć l? .TakiJCll potl'\Z8lb-tljesZi loibja,śl1,ieil?

- O! - f.nzekł, pOlwstaa:ąc.) COfu:l~Uamtd - prlzie,cLewszyistki,em n.ie chcę, talby'ś ipam;~ ,dUIUI ffitTlJe p:rzen'wal,a &obilo pD["Leę. Sk:oląO w1jnol po,trze,buje dziś two:jej, po
niJoc~ chodźmY' do nd!eglO ra:Zi0ID Znarr.t: Sli.ę '.D18J t-em t:t~o
chę i IIU'OIgę być uzy~telc:7..:n!J71nl, 'Pbtmoogę p.aJnd, wibi/j'a!c g\v.Q
źaz:i!B, ,co 'nie Plrz,eszUr:otd1zi [J.l,am pnw,cd:e'ż. r.OIZlffial\i\JIilaĆ o
li,aj pOJ\v:u,ż;nii,ej s~zyc 11 k WetSlt!jiaJDI1.. ,P:l~OISiZ1ę, 'rwelZ pwn:l. prz y.
jąć I:l1JQlją propolzycj,ę.

D..zii-ewc.z.ę SpoljlllZ1a,;lo iIla. n1eglO< I'llNy1a,ŻlIli!e'.
Czy j,eS!tel.~·PaJn tylko' pewlI1ym,ż:e w

-

s})Qi.":\6b dQiwiesz:się,

czegol p'1'lwgTlii;e:s'z;?

.p!odJohny,

-·sp.y,t;a;ł.a iuś

mi-elch E!tn'1.
':. -Naj'Ziupeb:1.iej ..'A pl'tzylna;jm1n:i,elj \Vloib1,y:m

będę

od ~Ji,eprzyjemne.goIUiC$J1lciJa,. ze: dlllli:OS()'bis'tej ia'TIit,aivji
z,abiieram pawi ,c'ZlaJSdI1og1i', Ch-odŹJmy.'
- W. taJkim rruzi,e -zalezeikJa;jp1run, 1)l'lOSZęl,
Żywoq;lo'Wls,tała 'z slofy :t wylslZitlw łZ p!c)'lwJjru.
, Gdy·. pOWJróciłta po .,chwrH,IDita'lla; IZla1r:zUlconą na
blałą.,s'llknię długą, bawe·łn,~a:ną ni.ebif;skąblu'zę. przewiąJZlaną w paS/Ile, ,tli [n.a, zŁoei:stY1ch lf:mi:ą;cy1Cłl Jak j edwaJ.) warlt,o,czch,cze'Y'vv1o111ą :V1..llJJaJJ:law~' c.łlJusrtkę.
Był:a tak ŚlliiciZll1.ą w itY;ID; 'IliOWytr:r1 'ko'stU/UJmie, ze
CourtiUindo;ni.ern1,at iZnOI\VU i, drgnął, gdy .s'kinęła,ahy
s'z,od! .' z' riJi,f:\. dal' ogrodru.
W,. p'aJrę .,milDJutLZ,l1J8.l1'8IźHls:iię .·z pI1ZJe,cliwm.,e.ij strolny
dOImu, '. okrytej . . . brujrn!e~wi!nętIY,l, ..k t,ór(;jgomł,ofl!(~ gatt) z!k i

zWli:eJs!Z)aly się >WllllBil'OlWttliiJc:;iy;Ch,' hOlg!a~tydl
:rvUsls·.S,aHy· z w!plraJwą •. ,Świirud!ciz~eą,.ż,e 11ie. po:raiz;' p1el1'WSZ:Y. wyk!olJ1yw'ata.tą~~olho,tę,zalbr:alt:lJ .s.i!ę Jlwt)l1c hI:n ilaJfl\'l;
do prZy rwi'ąJZiy;vv1ąmj,adlobeL'11I El1nlią g:aJą:zea<., 'Poidicz:as, gdy
pod jej kOlmenidą l{lapt~a'Il wibJij,a:r@'\iV~o,zdzd;e,w d;re·\vn.ia~
nyg:zy:ms·werendy. .,. '. . .
. . .
.
,.... ,.. A .,.je.cIJnlOlcz,egni1e" [}j'B ,zarpo~i(n9Jj~c'O 'ce!lu. p;r'z.y'b:y~
cia, ·n,i'eżl1 Ia.n:Elig1O.·, ~o,ślCi.a;. ,.mórwil:amu· Ot .go'SpoiCUa'r\:\t;~.vie.
Opisyw:alapoł:o:ż,e'nde,f'Oh'carku l nowe "'V,\,r,a.:runkI i y,;'pły
wykh'.l:1IaK:t'1iżd:ąg.aJ:ęź Wi 8!jsJd,ej P11aICY, pote!ID pTzesz
. ł'a niezna.clzln:ie [na ISItos'unrr-:ii TlOd1Zli111rIll01.
Opiolwi:rud:Bił!a j:a,kwybulCll .pOi"vl:\t.n:i1a
do
g,Z:CiZif;,tu kh ży:Ciie .I'iodiz.1tlllue. Ojd:elc p.ile,l~wsz:y oir.ruf:{~H dlo
mOiwe ogniisko. i lnie, po.w1róc:H dO'li vvrk!!cej. Ona 'l
i

Slwrn8' z:ajnJ: s ił?

]Jatr'zc (:

c:: 'Hl:"

'\31UJa~

od
I

''I1,'\\1B.\Z.l''EJl\:\O.I.

1nlr;)()tuot(1l~}cI

.ol{'a'f

'a

pa

euz;)

A.U~Sq();

I,ptroUI

~Ul1kl(I ll''SI;J :tn"lH,'j;\,l1',z, ""'1'5q.tl:o.n~ nE~o 1rl.~) :t3'1l1l'h\b11
~O}l O'Z,1;J>.I.t3<! 'tił,\\OftmrUp()~':\ł ,H;),'tyl~t,1 nS"~~;;>e7,.ld ':M. ,
'nUI31'iL\S
C;)~itP.ł*'l. ~M:I;;~qn.

'Ia;,ol'(:tl!

(~tat

':li>t!1ltt: '1

lllQMS
~lli'Są!, ~~;t{~.tI(X ~txl~q 'ft~ljt.61Mc Q5ł
~l z 'V,A~I o',ł!O'W -&tll;')~q1(} q~,yt: iQątna~lOO ~l ,"\:\9p!ll~!if,'!\M z\:)7.:'ld
o!}~t ~'Ul0'fiX~lO(l, .t'(;rA~}tl ·~h~~vmrar!.11~A~.rq:) .1\\ ~)Ou
19d. 'UlU' ..\ł~l~)l:m ra.l'tTEl'; ~e.1li()<ltQi1'ł.Kyt:)lU~ l:'łfS O?;p~l113'q '\JĘiJOr;) z
"'~ąo' f'tłlS!;2P 1 lcatrl,·D19'.pk~od talVtn.Th1ij'ut'Z10tpl "Y~}rn'l ep~1 Rłl),'Z>{f)

,pu

,Z ,ni!elSlz,G,zę·Śliryvymi~

którzy

lJ,61\.'Ul~D'Wil\;li. tZltl. SIwe bł'ę4y i· Qśl,e
,p.lelJl,ile. On,~ ·f'.ciotką -ąd dw~.nla pJ:"Zi0widz:ta,ly 'te 1.I'l&,:.tę~
PS1A\U1.,i. slLrunaly. llIU sję~PQ1Jied'z, .aile wpowsiz1eJehn:le'Ip.
zł:lJmic)ls/z.a~~.,i,u musi.ały al/8.'

uf'.ku·(;\ !·os:u. P.o W'!o'jnie,

równi z,e. wszystkimi\ pa,f;ć
:Mpo/kój pl'zywr6oony:rn

{ki(~dy

:r.Oł,lt,~\'lj poroyśI.ał'\y nile'7Jwlm:lZind!{.\o IQl<:UJletnilu po'zoshałydl l'esz,t.ek ,od. ()Istll,t,e,ez.nej l'lli.ny~ Nie lly10' \im to tUił\.

,tl'w..łlno, jaik'ilI)JIlYID, gld.,.yż ni€ uz;naUI:\'C; nJS'<1Y' helZipl,a.tnej
JH~aey nj{ll\vol:IlJtków ijl nJi lf!po1r<:!ma/,i>i\lc ,1l1{1 nil8j, już pr.z,e,(\.,
l)()\v!.~ft.łl!n;iem

ct;:.yi!lJ!1Le z.a.jill1Q1waly się 'wsZ;~',st:J{hll i do'hro
wulnie ponosiły koszta utrzYIHnnia ,::;'v,'ego Inwjątku.

TC'ruli'; 'l'ozs,z,!;l,.r:z,yły\v,l\ęG 'WIIJ~:oz.aJk!relsl d,z:i;a.łnln.OI.~i, po'1:all; wlj,clle
osiąg:nęly: f L()Im 'zosta.ł 'QIdJllUdQlWHlllJY 'wedh~K idl wł;~:L~
l:'rnego plamu, g1~~~u .11 ,WYU:P~l.il) -:"p'D!I,If.ł\ ,n4ie 1f.Y2ą ,odłH
gll,elll -"-n:i;g/,dz,ie wmw,it\tk1u IJliem>l:lJ Hll~ldltl kl:ę'l?k. pnze
])~'t.:Vjell., Nh} ,ln,zly,siz;10,:hn t/o ł,wt,\v>o;z/wł>as74<~iza> :2:e są"~~je
dxi ,nlj.N~ht~t~1jelub '(jbOrjętn,i,e ,paltil1Z:ł\!e !!lm. UlelI :zał)fjlegi,
:n.ie um:LelLoilta;Zla,ć,ittn "W .D1ie1ze:mpoffiOley. Lęte.z wYit,r"vva
l ość: do,pięłąeeOJU. I{l.e,c Oi ~'1a;rt()ś'c'ip,~aICY ;\'V:Qlny~ch na
je.millliJ{,ó\v,. ,/które: ,1I1.i.egidy:fl.:u;wa:ŻltunoZ'a" :1eh . <:Lzdlwruct:\VO
t,l'yrumfo,wuly OOiisiJaj fi w t.ytlll ,ZlUlkł:Vtlkll ,zS:em.i wytdia.ł.y
już 8\vLadeK.'!VwO O' swojej W:aieto~(';j., - a Ito co. d'lWtIlkh
saw,ydl byliO'.daw.t:!Jilęij; .nJile:j.aISQ:;t:eilll. ,~,.p;ilelT}erw;IlJem maą"z e
nien!, st.a,ł.{) !Się 'r~ę~z.Y'wJi$tolŚc.i~} i Z!~jiatBnJaJł:o' Jruko, pr1a
'v\'da, l~(.6J'ejtelJ:l ityl1J{.Or pl'ZJeK~Zly: 1[1;0 z.I'oz:urr;ni.i.e·ć jej niH
dwoiŁy usi.tO!\vi(~mia:i· '1)<l~ale(t J:iJvV(~i.ą.g'IU t.rlĄell

j

Curtlapd f;l~M(!J1.,a.l

z. 'ZlfJiCłl'w:ytean, iJlo.\'\I/S!trzy'mtU-

jqC' oddech) w.,lf,aż.d,ell?~ł()vvie' ~łysz~~e od<,iź\vi·ęl{ WhlS11)'('11 xnyŚU.i r>()gl~,tP·ów.
;
--·.Alet Ill'usl&lyśde Jl!3rtlri.e mi-e'ć na. to'li:apilti&J?
·od·e;t;.w't:tł s~ę, ,f1!B,;krClll1i:(il1~:..
Nl/lI. I::-'Iz'c:z,~litc'ie', 1<liJ5: ilJiył,(}

.
..
wl'llJ,\:;lIli:e·.!vI.iiSs Sa.My opo-

wie.dxh.vlill rnu"w 'k.l"Ói;.kieh \vY:ł':8lz:aK:J:1 j .'
krew,ny j.ej iCn.ll,IJ{j.j Fl'ltl,łl{nI:z.

HUJpl'.7.,ód

'(!)!A\ 1l'.{qo, .~lll\:\O''1\j(~f1Iq()

:~

iJ~nop .~i':p'~~ItU

F)ljlOU'Z:.>'OZJ.lJ

-:-·29,-

\,r:o}.aJy,r~O\2fol:i:lt.ać

o,Qqlo!mógł i:IXl
2!łundesIZJi:ruy vV

i{!r

1'1li!'yiu a, 11~lSfU:g:HliH rod7JlliUl,o,j(~t,.p()·dlOd!z:ą,c,a" z AlllgJji
;z:I~(:la B.h: też kh lO5:Ctln. r':c}lŹYICXiOI!ll<J< jiJ'n Zin1aJCz,q, sum(~
l pl'ly~ł~tno za,IJfn,nego i Izdolnego ,~z,ł,(};vde:ka, w Cllll-

I'nktel':'fiepltmipotentu, który' ,tlo pei\V'll0g"O st{)pni'a.
'.111'\.\1 zHl'zl~dml;\jl.\tl~u. Du.wne 'HLosunkiz nTtn~z:y;ntlmi

I 1f )!q

Tll'llHTi7.'M opo~'} ,o.i0f 'tlt f:t1Mł\Ą'P{A\.'tlZ.ld

- 2.0-

w ilaJk «)kl~QlPXl;Y ISIpoSób

che'\?'.

-po lpRl

-86-

m.au*l.:tJ{Ju> spaJ1oo::lIie d:orrnu i WSZ,Yk':lłtli:.te
okropnośe;i,\v(),j\Uy. Nie dl;ciJaJtYjOO1J.1Jailt llJc,1e;klaćua p:ół
1

W,lj:Ql~U(}1{~OP\ ęltT~r~t:,'l\zt)q ł'ęll·\B'Z.

-1<;-

,S~L)s.zelIljie ,,(l,ał,e;gCl!
!)i()It;

11\>1

-cnt fl,m t{;),tn{o ~ł~Mp.. !~\\<J,\I\}:ł··h\ l~'Hn .~~~~lPA\
pl;,{m17.;J~1ł'tSO r(lttt)~r l.aI~'a'·t~. ~lg :J\tJrnr:m'Z,t~.l.l~t 1 'łazI>
. lJriJbNd.~ e1.: .e'1~ll:M{)·'lTl1ł:J l13'ł\otn~~~'~1'B1[' 'R1'l'u'8J'!~
tn~tP~si'6.!1 1. 'bI~)~i()IriZ;;)Al·5r·1ł.td.. '.trrnŚ, ssp:n .~1:Xit'
~nzo.t T tll,at~~ł!'Zl).\~· Jttl-ńt'\M)~'a,Z;:''O'lUaZgSz.l'l'1·.\'\!'o11n\Ą.,\,\g
QZ .\uu:t~J\:p 'zez.ld
Ą~1.uA\:o~()!K~l3d('l1U'~TM"Odpo ~ p~n
-mn.l(I u1hl 'ra!tl!ledna:r~:m')rer ~!lS ,t\n'Zp,;'V\~:ildr~) U!~~;P;\

I

! 'u;.>rw<łz-.qsoIs
,"Pl{)t{ l!fa~(l)p 'nz.)

tep~'nl.nia i kr!~~Jowalyo·tyle, 2e muvvbli panovYrlil,ó na.dSCJ!b4, nim pod uro,kiellXl śli:ezlH~\j ,ez'arodzie'jki zapcm:miuł Zll(lVY ()przl:,ł
Hzlofid.
Bazn jecLncgo lutpHun prz.edstawl:ul: pariionl pro
jl'kt :.Il'O\\'ego JHldynku dht ll/a.jtunnik6w i poł·Qżył
pl'zed nielllii pIuil ju'ż przygobÓW'l:lny. W te~ chwili
l:\postl'zegl, że, o'.:z;\/ ud/$ SuIly w1:>airy\w:Lły \.'::llię w
. niego ci e'ka,wic, jal\ zwylo;:,le.
Dl'gnąt lekl.;,::>, .aJe nie okazaJ 'IHl'rrliesz8.n,ita,
--~ Podz,iwiaulc--·odezwalo się d:de\vez,ę
;na.kollie,(~.
Pl'7.y.znaję sif! otwu.reie, iż po J.liel"\'l"l,e,m poznalliu ui(:, aąd7.iłam., żl~byflpnl1l t.ak prędk'() st.ał .się
lH'Uwdzhvie praktycznY/In e złowiolo;:i <HXll Sl,czerze i· 1.'8,
l'U.Z;

na

myśl

. ~i.al 'eał<\ sDę

Iq U'U::ii;t.q oddanym podjętej ]H'uey.
-- A czy wolno zapytać, jald był sąd pani ()

'mnie?

Miss SaDy, jak wogóln

mi~sJzkailcy

południa

l1ie umiała mówić hezgest6w,a hardzo C7..:ęStO gest
"'ymolvny z.as,t,ępowal u niej wyrazy. l teraz też bez
.namydl:'ll podnilosła 'rętk.ę do góry i wykona,ła, w po'\Yiotl'Zil1 rueh z do'lu ku górze, P<H'tlSzając lll'zytem
palcumi,.
\Vy.clale1ś mi się pan tuJdm-·odpo\vied:ziala
.z u?:imiechem.
-- BuJaJąeym w ·(j'hłokul()h i m.ało 'prakty'ezTlyrn?

- Tak, niby. Wydało mi ,Stię·,że patrzysz ZJilyt
wysoko, aże·by widzieć, co· jest, wko1::O eiel)ie na zJerni. A eo do tej fotggl''afji,to prawie pewną była,m;
iz niezupetnie 8,z,czerze mówiłeś to, eo' .my'ślałeś.
Nie mógł jej zaprz.eC!7rYć. SaUl czuł, że p07ro'wał

'wtedy bez ż.adne·j potrzeby, że gdylJY mu wolno' llY
in o<lez,vl"ać 'Się sz,ezełI'z,e, 'wy.eił:tgnąHJY· do ni-ej s-tęs
knione ramiona i żądał, by ten słodki glos l).l~zrmiat
tylko dla niego, hy dla niego jedynie limUy :dote
wlol"Y, ja8ni,ały wirlgotnym hhtsldem szafiro,\ve 0ezy, hy jłl mógl zabrać na \vła.sność, na z.a\vsz,e· j
ja].;:. klejnot hezeennystrzedz l')rzez (\a.le i)rcie. Nic,
to nie llyły· myśli praktyeznego cz.ło\vieka.
."- A jedna.k~odez,v:uł się po d.łuższt~1ffi ·mikze11 fu-szczerze byłem źdZ:iwlony, że'ś pa:n.i, tak prędka
rnoglll zapomnieć ~O kimś, kto cię ko.chał wido'cz:nle.

