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Ogłoszenia przyjmuje 

Czasopismo poświęcone sprawom drużyn harcerskich w Przemyślu. 

Im pokój wieczny... 
Ponad szare niwy. wloką się postrzępione opony 

chmur, zasłaniają niebo, jakby szarą zasłoną, i ociekają 
zacinającem deszczem, Powietrzem wtrząsa wicher, 

Wypada gdzieś z zamglonych wzgórz, skowycze, 
przewala się przez pola i z głuchym jękiem, jakby 
skargi, zamiera w otchłani boru. 

Hen | na krańcach widnokręgu ciągną się sze: 
tegi zgarbionych wiejskich chat, zgniłym mchem po- 
kryte dachy śpią w skamieniałej martwocie. Wzdłuż 
obszarpanych, brudnych ścian przesuwają się chył- 
kiem czuwające szare postacie. To Polski siraż kre- 
sowa | 

W tem huk potężny, jeden — drugi — trzeci 
przerywa bolesne ołowiane milczenie. Przeraźliwy 
gwizd—chichot krew w żyłach mrozi. Głucho stę- 

knęła ziemia. Jej łono przeszył pocisk 1 wydarł zeń 

słup dymu i żwiru, 
W pobliskim”  parowie zamajaczyła sylwetka 

człowieka na koniu. Zbliża się szybko, rośnie w mgnie- 
niu oka, wreszcie na spienionym rumaku zatrzy” 
muje się przed linją placówek. Wydaje rozkaz. Gromki 

okrzyk wstrząsnął piersiami żołnierzy. 
Do broni! Za Polskę, za Wolność! I tuszyli 

falą, najeżoną złowróżbnym połyskiem bagnetów, 

Przywitał ich deszcz ołowiu i stali, lecz oni idą śmiało 
wśród płomyków ognistych i kłębów: niebieskawego 
dymu. Odgłos walki mieszał się z krzykiem zwycię- 

siwa, okupionego niestety hojną daniną ktwi, 
Legło ich wielu na rubieżach Ojczyzny, pośród 

pól odludnych. Nikłe samotne krzaki jałowca zda- 
wały się wyciągać ku nim wychudłe, obmokłe ramio- 

na. Wiatr chłodził spieczone ich usta, szeptał pośród 
pożółkłych traw, jakby szeptał rzewną modlitwę za po- 
ległych rycerzy i układał ich do snu wiecznego. I przy- 
szli ich towarzysze doli i niedoli, ujęli w krzepkie 

dłonie łopaty i oddali ich matce ziemi, Miejsce ich 

spoczynku naznaczyli krzyżem, pożegnali ich we- 
stchnieniem... i odeszli na placówkę. 

Na dworze noc rozpostarła żałobne skrzydła. 

Z poza kłębów chmur wypłynął księżyc, oświecił me- 

iancholijnie świeże mogiły i stojące trzy krzyże 
z wyciętym znakiem lilji harcerskiej... 

Im Panie pokój wieczny daj, a nam w mocatne 
dłónie czynu młot |! Ete. 
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O narodowości i patrjotyźmie. 
(prawo Il-gie). 

Pojęcie narodowości nie jest prostem, ale bat- 
dzo złożonem. Składa się ną nie przedewszystkiem 
pochodzenie z jednego szczepu lub plemienia, nastę- 
pnie wspólność mowy, dorobku kulturalnego, oby- 
czajów, zwyczajów, oraz osiedlenie od dawien dawna 

na wspólnej ziemi. Dla nas Polaków najistotniejszą 
łącznią jest mowa, Ojczyzna nasza, której niwy dzia- 

dowie nasi obficie krwią i potem zrosili, wspólne 

przeżycia historyczne, potęga i chwała minionych wie- 
ków, klęski i bohaterskie walki o wolność w czasię 

niewoli. Wszystko to zespoliło nas w jednę nierozer- 
walną całość narodową, której zniszczyć nie zdołały 
zjednoczone siły trzech potężnych mocarstw tozbio* 
rowych. Od zguby uratowało nas przedewszystkiem 
silne poczucie narodowe i gorąca miłość Ojczyzny. 

*Minął jednak okres walk o polskość, o wolność, 
a przychodzi czas pokoju. Jakże teraz ma wyglądać 

nasz patrjotyzm ? Wszyscy sobie zdajemy sprawę 

z tej kardynalnej wady naszej, że jesteśmy narodem 

porywczym, łatwo zapalnym, zdolnym do olbrzymich 

poświęceń jednorazowych i chwilowych. Przykładów 

na to nie potrzeba daleko szukać. Przypomnijmy 

sobie rok 1920. Zdobyliśmy się na „Cud nad Wisłą”, 

ale, skoro tylko niebezpieczeństwo minęło, minął za- 

pał, życie potoczyło się dawnym, utartym trybem. 

Lenistwo, niedbalstwo, waśnie i inne nieczyste spra- 

wy wypłynęły na powierzchnię naszego życia. Czyż= 

by teraz brakło nagle ludzi, miłujących Polskę ? Nieł 

brak tylko ludzi, którzyby rozumieli dobrze, na czem 

polega patrjotyzm. Nam się zdaje, że skoro nie mo- 

żemy przypasać sząbli do boku i iść w pole, zmie- 

rzyć się z wrogiem, to już niczem innem nie może- 

my się Polsce przysłużyć. Słowem nie pojmujemy 

olbrzymiego znaczenia życia społecznego, pracy po- 

kojowej, żmudnej, powolnej, ale podobnej do kropli, 

drążącej skały. Patrjotyzm nasz ma się objawiać te- 

raz przedewszystkiem tem, że mamy być ludźmi 

mczciwymi, karnymi i spełniającymi to, co do nas 

należy. Jakie są obowiązki harcerza, o tem mówić 

nie potrzeba, Każdy je zna. Spełniajmy je wedle sił 

i zdolności swoich, choćby nam to czasem ciężko 

ptzychodziło. Nie zrażajmy się tem, że się czasem 

coś nie uda, że ktoś nie będzie umiał ocenić naszych  
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usiłowań. Dążmy wytrwale do celu, W czasie niewoli 

patrjotyzmem była walka o narodowość, o mowę, 
o polskość, o prawa człowieka, których nam zaprze- 

czyć chciano, dziś patrjotyzmem będzie cichą, mo- 
zolna, a ciągła praca, dążąca do rozbudowy państwa 
polskiego w pótężny gmach, w którym każdej je- 
dnostce i wszystkim razem byłoby dobrze. Wspólne 
wysiłki w pracy twórczej niech będą naszą spójnią, 

naszą łącznią narodową. Ete. 

  
  

Nasze węże. 
Często na wycieczkach spotykamy się z wę: 

żami. Zwierzęta te nie cieszą się ludzką sympatją. 

Przeciętny niedzielny wycieczkowieo w razie niemi- 
łego z nimi spotkania, albo ucieka w świętem prze: 
konaniu, że każdy wąż jest jadowity, albo uzbro- 

jony w gruby kij zabija, dajmy na to, padalca, który 

a wężami prócz kształtu nieme nie wspólnego. Har: 

cerz jednak, jako miłośnik przyrody powinien je 
rozpoznać. 

U nas spotyka się trzy rodzaje wężów nieja- 
dowitych i jeden jadowity. Do pierwszych należy 

zaskroniec, gniewies i wąż Eskulapa. Jadowita jest 
tylko żmija zygzakowata. 

Zaskroniec jest wężem powszschnie zna: 

nym. Niedługi, barwy ciemnej, posiada po bokach 
głowy dwie żółte plamki, Plamki te dały pewnie 
początek bajkom o królu wężów, jego złotej koro- 
nie itp. Żyje w miejsoach obficie nawodnionych, 

w pobliżu rzek, stawów. Woda jest mu niszbędna 
t.k, że w wielu osuszonych sztucznie miejscach 
ilość zaskrońców znacznie się zmniejszyła, Pokarm 

jego stanowią żyjątka wodne, jak żaby, 
traszki, Wbrew rozpowszechnionym twierdzenion 
wąż ten myszy nie jada. Wśród ludu istnieje mnie. 
manie, jakoby zaskroniec zakradał się nocą_do 
stajni i ssał mleko krowom. Możliwem jest, że za: 
skroniec, zwłaszcza w jesieni i w porze zimo' j 
wpełza do ciepłych stajep, ale, żeby wysysał mlek: 
krowom, jeat wykluczonem. Na wiosnę składa s8- 
mica jaja pod powłoką liści. Po 7—8 tygodniach 
wylęgają się młode, żywiące się rybkami, 

Gniewieoc, wąż barwy brunśtnej miedzia: - 
nej lub ozarniawej. W tyle głowy ma plamy barwy 
ciemniejszej od reszty ciała, Przez grzbiet aż ku 
ogonowi ciągnie się szereg podwójnych ciemnych 
plamek. Węża tego biorą ludzie często za źmiję. 
Miejscem jego pobytu są słoneczne urwiska, brzegi 
lasów, Zgodnie z nazwą okazuje skłonność do gniewu. 
Spłoszony szelestem albo ucieka, albo, uwinąwszy 
się talerzowato, przyjmuje walkę. Żywi się jaszozur- 
kemi. Zdobycz swą ubezwładnia, oplótłszy ją po» 
trójnie i dusząc w uścisku. Ponieważ napada 
często na jaszczurki znacznej wielkości, wsika trwa 

nieraz kilka godzin i nie zawsza kończy się wy» 

graną gniewca. Wielka, zielona jaszczurka, ople= 
ciona przez niego, stars się go chwycić zą szczękę 
swemi ostremi zębami. Jeśli się to jej uda, to zwy- 
cięstwo po jej stronie. Spotykano niejednokrotnie 
gniewoe z obgryzionemi przez jaszozurki szczękami 

górnemi. Ale nietylko jaszozurkami gniewiec się 
zadowala. Specjalną jego sympatją oieszą się pa- 
daloe. Gdy go gniewie spotka, bez względu na je- 
go wielkość, choóby sam był syty, uderza nań 
i w żmudnej walce pokonuje, Udusiwszy jaszozurkę, 

  

W rocznicę grobów i zwycięstwa. 
©) ADAM KORDECKI 

* 15. VI. 1980 + 80 VIII. 1920. 

stud. filozotji, instrustor II przemyskiej drużyny harcerskiej 

: „Wiernej Służby*, 

I tak zostaje podzastępowym, zastępowym, przy: 

bocznym a wreszcie instruktorem, Stale i wytrwala 
posuwa się w pracy nad sobą i nad powierzonymi 
sobie chłopoami. Osiąga wszystkie cztery próby hare 
cerskie i zdobywa ważniejsze egzamina sprawności, 
Dążeniem Jego było pracą i wyrobieniem zasłużyć 
na stopień harcerstwa i w przyszłości po obraniu 
zawodu profesora gimnazjalnego, oddać się w zu- 
pełności sprawie wychowania Rzeczypospolitej 
dzielnych obywateli żołnierzy. 

Listopad 1918 r. zastaje Gro z karabinem w ręka 
ua placówce! Przejścia tych ozasów wzbogacają Ga 
doświadczeniem i otwierają oczy na wiele żywot- 
nych spraw narodowej i ogólnoludzkiej natury. 

Na wiosnę następnego roku razem z innymi 
organizuja i prowadzi pierwszy kurs zastępowych 
w Przemyślu. Koedukacyjny kurs ten był ważnym 
momentem w rozwoju harcerstwa przemyskiego, 
Wśród intenzywnej pracy harcerskiej i nauki nad- 

chodzi pora egzaminu dojrzałości, który składa 
a odznaczeniem. Podczas wakacji tego roku bierze 

udział w pierwszym ogółno-polskim kursie instruis 

ktorów harcerskich w Zwierzyńcu Zamojskim, Mi- 
mo, ź£e kura zwierzyniecki nie dał Mu tego wszyst- 
kiego, czego się po nim spodziewał dle pogłębie- 

nia wykształcenia harcerskiego, wraca zeń jednak 

z nowym zapasem sił duchowych i fizycznych gdyź 
kurs zwierzyniecki, na którym po raz pierwszy. 
spotkała się liczna instruktorska brać harcerska 
z oałej Polski, od Poznania po Wilno i Kijów i prze- 

żyła parę tygodni pod wspólnymi namiotami i ga- 
wędziła przy jednem ognisku o zadaniach i dro= 
gach pracy harcerskiej w odrodzonej Ojozyźnie, pod- 
sycił Jego wiarę w powodzenie tejże pracy. Były 
bowiem chwile, kiedy popadał w zwątpienie, wi: 
dząc, że praca Jego zerdeezna nie wydaje oozeki- 
wanych wyników, że trzeba ją po większej części 
00 roku na nowo zaczynać i dużo trudui czasu stra- 
wić, by chłopców zbliżyć mieso do typu hareer- 

skiego. 
Po skończeniu gimnazjum wstępuje aa wydział 

filozoficzny, uniwersytetu lwowskiego. W jesieni 
tegoż roku przenosi się u macierzystej IPl do II PL 
drużyny, która niedawno wznowiona pociąga Go 
swoim rozmachem i świeżym zapałem do pracy. Było 

to po Jego myśli. Organizuje ją, budząc pełne za- 
ufanie.swem postępowaniem, i wydaje pismo II PL 
„Ku Świtom*, W pracy widzimy (Go. sawsze na 

*] archiwum 
=| harcerskie.pl  
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czy padalca, eventualnie nawet mysz, zabiera się do 
połykania ofiary. Korzystając z wspólnej wszystkim 

wężom właściwości, że kości szozęki są połączone 
ze sobą elastycznemi ścięgnami, otwiera szeroko 

paszczę i z wysiłkiem połyka ofiarę, kilkakroć 
grubszą od jego głowy. Młode gniewce żywią się 
młodemi jaszozurkami, a czasem atakują stare tak 

długo, aż te zostawią ogon, który zjadają z apetytem: 
Najrzadszym z naszych węży jest wąż 

Hskulapa. Napotkano go w okolicy Zwierzyńca Za- 
©ojskiego. Wąż ten, jaz niektórzy przypuszozają, 
został rozpowszechniony przez Rzymian. Jego wła- 

ściwem siedliskiem jest miejsce kąpielowa Sohlan- 
genbad. Należy on do jednaj z cech tej miejsco= 
wości i jest przedmiotem handlu, Mieszkańcy tam- 
tejsi łapią go i sprzedają letnikom, jako pamiątkę 
u kąpiel. Wąż ten przebywa stale na drzewach, po 
których znakomicie sięt wspina. Powiąda taką 
siłę mięśni, że schwytany nie daje się oderwać 
od gałęzi tak, że ją z nim trzeba ucinać. Czasami 
robi sobie chodniki pod liśćmi, w których łowi 
myszy. Właściwem jednak jego pokarmem są ptasie 
jaje i pisklęta. Zadne gniazdo nie jest przed nim 
bezpieczne, potrafi wybierać nawet gniazda jaskół. 
cze, Jest do tego znakomicie przystosowany, bo 
nie tylko po drzewach pełsa, ale może także ciału 
nadać najrozmaitsze kształty i woiskać się w naj. 
węższe szczeliny, nawet przez nieszozelnie -zamy- 
kające się drzwi. 

Żmiję łatwo odróżnić od innych niejado- 
witych wężów po następujących cechach. Przez 
grzbiet ciągnie się czarny zygzak, ostry, wyraźny, 

głowę ma sercowatą, żrenicę ssparkowatą. podłużną, 
jak kot, podozas gdy u innych wężów jest okrągłą; 

wreszcie śmija posiada w szozęce górnej dwa zęby 

jadowe, dłuższe znacznie od innych. Napotyka się 
JĄ w znacznych ilościach w okolicach górzystych. 
Pokarmem jej są myszy, które zabija jadem. Jad 
ten jest mieszaniną trzech trucizn: Hómotyzyny, 

Hawmorrdraginy i Neurotoksyny. Pierwsza z Dich 
odbarwia czerwone ciałka krwi, druga utrudnia od+ 

dechanie i wywołuje kuroze, trzecią atakuje nerwy. 

Skutkiem ich. działania jest śmierć ukąszonego zwie 
Tzęcia. I dla człowieka ukąszenie żmiji moża być 
niebezpieczne, naogół jednak niebezpieczeństwo się 

przecenia, bo przeciętnie na stu ukąszonych ginie 
ośmiu. Na ukąszenie narażeni są ludzia, chodzący 

boso po lesie. Żmija tylko w ostateczności, rozdra» 

żniona kąsze, bo po zatem jest względnie łagodnem 

stworzeniem. Sam na ćwiczeniu miałem małą przy 

godę, po której nabrałem do żmiji przekonania. Iie- 

żeliśmy w krzakach w tyralierze. Nagle czują, że 
mi coś przez nogi lezie. Oglądam się ostrożnie, nie 
ruszając się, i widzę żmiję, która widocznie wyszła 

się grzać. Nie ruszyłem się z miejsca, źmiją badała 

kilkakrotnie języczkiem, -z jakiego materjału są 
moje kamasze, « potem mwinęła się o dwa kroki 

odemnie. Wstałem, a mój ruch zwrócił jej uwagę. 
Leżała jednak spokojnie, dopiero gdy dostała na» 

leżycie kijem, rzuciła się i wlazła gdzieś w krzaki, 

W razie ukąszenia najskuteczniejszym środkiem jest 

alkohol, użyty w znaozniejszej ilości. Ranę należy 
wyssać i podwiązać wyżej ukąszonego miejsca. Ze 

względu na niebezpieczeństwo dla życia ludzkiego 
  
  

przedzie. Umiłowaniem jej, anajomością rzeczy 
a zwłaszoza umiejętnością wpływania na drugich cę- 
łuje przed innymi. Był z tych, którzy tworzą życie, 
Gdzie się zjawił, tam zaszynało bić wszystkiemi 
tętnarai życie harcerskie, gawędy same się snuły, 
a = pełnej piersi płynęły pieśni i radość życia 
bila z wszystkich twarzy. Swobodnem i ujmującem 
ssaohowaniem wię podbijał wszystkich. Któż s nas 
zapomni te liczne ćwiczenia, wyoieczki i pełne we- 
sołości i życia wieczornice przemyskich drużyn, 
których duszą był zwykle śp, Adam. Przea umie- 
jątną realizację swych ideowych zasad o zadaniach 
harcerstwa zawsze budził wokół siebie ducha har- 
eerskiego. W rzadkim tym typie zespolił się w har 
monijną oałość rozmach młodego i żądnego ciągłych 
prsygód harcerskich haroerza z powagą i wyrobie. 
niem instruktora. Ustawiosnie pracował i myślał nad 
tem, jakby pogłębić treść pracy haroerskiej. Byłto 
praktyk, który przeżył wiele gawęd, zbiórek, wy- 
cieczek, obozów pod  gołem niebem, górnych 
i ohmurnysh ehwil pracy instruktorakiej, 

Jednem z zadań, które sobie na najbliższą 
przyszłość wyznaczył, było napisanie polskiego pod: 
ręcznika me$odyki pracy haroerskiej, Miało to być uj ę- 
cie zadań i dróg harcerskich, oparte na doświadoze- 
niu realnego życia harcerzy, gdyż — jak sądsił — 

„dotychosazowe podręczniki zawierają za dużo ogól. 

ników, idealizują za wiele i stwarzają nieosiągalny 
typ harcerza. Na drodze realizacji tej myśli uczy- 

nił nawet poważny krok, napisawszy niewielką, lecz 

pełaą trefaych myśli i trzeźwych spostrzekeń pracą 

p. t. „Materjały na kurs zastępowych*, która wras 
z innem: drobniejszęmi pracami, pisanemi w zeszytach 

wędrowała od rąk do rąk wśród przemyskich har- 

cerzy i spełniała swe zadanie, wywierając wpływ 

na młodzież. Opracował także — jeszcze, jako uczeń 

gimnazjalny—podręcznik do próby ma młodzika i wy* 
wiadowoę. 

Promienną wstęgą wije się przez jego krótki, 
bo zaledwie dwudziestoletni, a tak bogaty żywot, 

idea harcerskiej ałużby. Szczera miłeść Ojczyzny, 

której oboe były wszelkie ozoze słowa i gesty. byłą 

podłożem Jego poczynań. Gdy w oserwou 1920 r. 
przyszło ze Spisza i Orawy wołanie o ratunek, udał 

się tamże niezwłocznie z osobnym zastępem hare 
oerskim z Przemyśla. Pelnił tam oiężką i niebez- 
pieczną służbę kurjera plebiscytowego. Harcerz 
z krwi i kości, nawet w najcięższych okolicznościach 

nie zapominał, że jest haroerzem, Żywo interesował 
sięi utrzymował łączność duchową ze swoimi chlop 

Gami. „Postawoie się zamaszyście, jako my tu" pisał 

ze Spisza do młodych harcerzy, pełniących słuśbę 

w Oohotniozej Legji obywatelskiej. 

Niektórzy ludzie mają piorocze pizeczucia,  
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należy żmiję tępić. W niektórych miejscowościach 
wyznaczono specjalne nagrody za zabicie śmiji, co 
znacznie ograniczyło ich ilość. Ale i węże niejado- 
wite właściwie nie zasługują na obronę, bo więcej 

przynoszą szkody niż pożytku. 4. £. 

  

  

| Niebezpieczne zakusy. 

Generał broni Józef Haller, jako przewedni= 
ozący Z H. P. wydał odezwę pt, „Pod sąd opinji 

publicznej*, w której występuje przeciw oszozer 
stwu, rznconemu przez autora, ukrywającego się pod 
pseudonimsm Stefanji Prus na baroerstwo, Oszozerca 
zarzuoe harcerzom, którmy w r. 1919 eskortoweli 

wojskowe tra sporty z Francji do Polski, niemo= 

ralne zachowanie się we F'ancji, wymieniając sxe: 

reg nazwisk. Sprawę tę badał sąd harcerski | po- 

kazało się, źe jeden z wymienionych harcerzy nie 

był nawet we Franoji, inni dopuścili się tylko nie 

właściwości, za co sąd haroarski ich ukarał. Autor 

wiedział o term, a mimo to wydał paszkwil, rzuca- 

jący błotem na harcerstwo. W całej tej sprawie nie 

chodzi tyle o oszozerstwo i jego autora, który nie 

miał odwagi wystąpić jawnie, lecz ukrył się pod 
pseudonimem „b. haromistrzyni*(!) Stefanji Prus, 
i który, jako niepełnoletni, niedoświadosony ohło- 
pak, dał się użyć, za narzędzie. Nas obohodzą oko- 
liczności, wśród jakich ten paszkw:] pt. „List otwarty 

w Imię Prawdy, odprawa przyjacielska p. Dąbrowie* 
się ukaz«ł. Oto paszkwil tan rozsyłany był jako do- 
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datek do Nr. 9 „Czynu”, organu Y. M C. A, lub 
też prywatnie, ale w kopertach s firmą Y. M. C. A. 
Redaktorem „Ozynu* jest autor paszkwilu, mimo, 
że Y. M. C. A. paszkwilu się wyparła. Zestawienie 
tych faktów mówi samo za siebie, zwłaszosa, jeślą 
się aważy, że „Ozyn* od chwili pojawienia się ata- 
kuje harcerstwo, krytykując jego organizację, dając 
do posnania, że on (właściwie jego redaktorzy 
i właściciele) lepiejby je zorganizował. 

Odezwa gen. Hallera wskazuje na to, że YMCA. 
i w innych krejach, jak w Danji i Szwecji, wpro* 
wadziła rozbicie młodzieży, tworząc własne drużyny. 
Do tego zmierza i u nas, chcąc w łono mło» 

dzieży wprowadzić rozbicie i walkę. Po prostu 
Y. M. C. A. che ująć ster wychowania młodzieży 
polskiej w swoje ręce. Tu jednakże musimy jej po 
wiedzieć: W ara! Zasługi, jakie położyła w Polsce 
ne polu humanitarnem, nie uprawniują jej do się- 
gania po wychowawstwo naszej młodzieży. Tylko 
polskie szkoły i polskie organizacje mają do tego 
prawo. Wszelkie zakusy oudzoziemoów muszą być 
odparte stanowczo, Nie choemy żadnych usług hu- 

manitarnych, skoro za nie mielibyśmy zapłacić 
rogdarciem jedności, którą s takim mozołem two* 
rmy'uy. Po prostu wierzyć się nie chce, deby ped 
pokrywką humanitarnej akcji i sportu, takie niecne 

ukrywały się zamiary. A. jednak dotychczasowa 
działalność Y. M. O. A. w innych krajach i un nas 

i występy jej organu „Czyn* nie pozostawisją ża- 

*dnej pod tym względem wątpliwości. 

Młodzież przemyska ma ten lep nie pójdzie. 
A więc „Czuwaj*! 
  

  

  

Miał j- t śp. Adam. Juś aa rok przed śmiercią za - 

uważono u Niego jakiś lekki smutek, pod którego 
wpływem zaczął się na Spiszu wewnętrznie zmie- 

niaó nvogodne zazwyczaj Jego eblicze zasnuwała 

niezrozumiała przez towarzyszy melancholja. Nie oka - 

zywał tego po sobie; pod maską zewnętrznej weso 
łości wrócił ze Spisza. Powtórna służba wojskowa 
budziła w nim dziwny niepokój, a jednak jakaś siła 
ciągnęła Go z kilku nieodstępnemi towarzyszami na 

pole walki Po plebisoycie wstępuje jako ochotnik 

do wojska i zostaje przydzielony w stopniu plutoe 

nowego, uzyskanym jesecze w 1918 r., do 6 komp: 

30 p. p. Strzeloów lwowskich. 380 sierpnia 1920 r., 
w ohwilsch najgroźniejszych dla Liwowa, wyruszył 

w kierunku półnoono-wsochodnim. Mimo wielki upał 
tego dnia i namowy innych nie zdjął plecaka ze 
siebie nn wóz, chcąc daó swoim podkomendnym 

przykład wytrwania. Po wytężającym marszu obsa- 
dzono po południu linję wsi Milatyna Starego pod 
Buskiem. Jeszcze na pół godziny przed niespodzie 
wanym napadem wroga, gdy nawet niezego nie 

przeczuwano rozmawiał, z has; oerzami s innych kom- 
panij. Rozmowę skończył, jak zwykle, pożegnaniem 

„Czuwaj*, To były ostatnie Jego słowa do nich. 
Z nienacka, s xakrytego terenu, wyjechali kozacy 
i rozwinęła się piechota nieprzyjacielska. Grnchnęły 

strzały i zamigotały szable kozackie. Szeregi zaczęły 
się łamaó, a nawet dcbrowolnie poddawać, N' 

archiwum 

mogły Jego gorące nawoływania. Broni porzuoonej 
nie podniesiono więcej. Na ozele zebranej dokoła 
siebie garstki, postanowił wytrwaó na stanowiska 

i odeprzeć atak. Nie wypuścił broni z rąk na wra- 
że okrzyki. Gdy zabrakło mu już naboi do francu- 
skiego karabinka, zasłania się nim samym. Trwało 

to niedługo. Legł s rozściętą i przestrzeloną głową 

na polu. Prawdziwy żołnierz-obywatel|! Resztę wal 
czących spotksł podobny los Wróg odari pobitych 
z odzieży; leżał tylko w koszulce skaucowej, z krzy= 
żem harcerskim i Gwiazdą Przemyśla, na piersiach. 

Tę ostatnią litościwa ręka odpięła przed pogrzeba - 
niem zwłok. by zostawić, jako dowód śmierci, 

Wśród pól milatyńskich aa cichym wiejskia oman- 
tarza spooząłeś Druhu nasz serdeczny. Życiem swem 
nieugiętem, zostawiłeś nam wzór barcerza Wiernej 
Słażby, Kto Cię znał, nie zapomni Ciebie nigdy ! Wie- 
rzymy, że stanąwszy do Wiecznego Apelu, nie zapo 
mnisz o nas, lecz duchem krążyć będziesz nad nami, i 

nawiążesz stargane przez nielitosną śmierć dalsze wątki 
naszych dawnych gawęd. G'warzącym u obozowego 
ogniska, po dniu, w praoy haroerskiej spędzonym, 

gdy zstąpimy w głąb dusz naszych, nieraz zjawi 
się pogodna Twa Wizja, aby odebrać raport s my- 
śli, czynów naszych i wtenczas zdawać się nam bę- 
dzie, że Ty żyjesz i jesteś z nami, jak dawniej. 
Żegnamy Cię hasłem, któreś wziął za godło życia 

SADEK - " m R .. m « = Cc. k 
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TW HE A2NCHET EN A ER CHTER GNT 2 KAZIMIERA 
PARAFINSKIEGO: Administracja harcerska, PODRĘCZNIK . DLA INSTRUKTORÓW. Rozliczne wzory, projekty, insttukcje. Dzielny instruktor lub zastępowy .na podstawie tej książki potrafi niezwykle ożywić prace swej drużyny, Cena 150 Mk. 
  NA WIECZORNICE ZIMOWE POLECAMY: 

Na słonecznej drodze 
Cena 80 Mk. 

ZDZISŁAWA 
KĄKOLEWSKIEGO: 

Spółka wydawnicza 

Utwór sceniczny w 4 aktach z życia młodzieży harcerskiej, 

„PŁOMIENIE, Skład główny w Komisji Dostaw Harcerskich w Krakowie, ul. Bracka 17. ZAMAWIAJ CIE! 
  

DL 

Kwestja starszych harcerzy 
w Przemyślu. 

Wyłoniła się oiskawa kwestja, no zrobić z har- 
oerzami, którzy nie mogą brać ozynnego udziału 
w pracy w drużynach miejscowych ze względu na 
obowiąski zawodowe lub z innych powodów, 
a którzy nie mogą należeć do kół starszych har- 
oerzy. Jest to sprawa ważna, Albo należałoby tych 
ludzi porobić instruktorami (nie wszysey się nadają), 
albo w jakikolwiek inny sposób zatrzymać ich przy 
organizacji Ludzi tych bezwzględnie stracić nie 
możemy. Dzisiaj oni nie mogą pracować, ale wkrótoa 

, może warunki się mmienią i oi ludzie znówii 26 

_69 srobiłi, 
ye 

adwojoną energją zaczną pracować, Gdyby nawet 
potem nie pracowali w drużynie, pozostaną nam 
przychyłni, zgrupują się w Kołaoh Przyjaciół har- 
oerzy i będą ideę naszą popierali, Wielu z nich dzi- 
siaj jeszcze chce się kaztałcić, wyrabiać pod wzglą « 
dem harcórskim, chce przechodzić przez próby, zy- 
skiwać stopnie i odznaki, Dlaczego nie mielibyśmy 
w tem pomódz ? 

W Przemyślu mamy jaś sporą liczbę takich 
haroerzy. Jedni z nich są studentami uniwersytetów, 
drudzy uczniami uwzkół Średnich z wyższych klas, 
inni nauczycielami, ludźmi, mającymi swój zawód, 
Powoli kontukt ich z drużynami słabnie, aż wreszcie 
całkiem się «wrywa. Tych ladsi możemy stracić. 
A jest wśród nich wielu zdolnych ludzi, pełaych 
zapału i idei harcerskiej snozerze oddanych. Trzeba 
koniecznie w jakiś sposób zapobiec temu ode 
padaniu, Trzeba dla nich coś anależó, coś im dać, 
Nasuwa się myśl stworsenia dla nich drużyny sa- motnych harcerzy, 

Każdy 'ozłonek tej drażyny w chwilach wol. nych od zajęcia przygotowałby się do prób, do egzaminów sprawności, przychodaiłby nawet w miarę 
możności na ówiozenią którejś z drużyn, na uro- 
csystości harcerskie i t. d. Drużynowy tej drużyny odbierałby od swych haroerzy sprawoxdania x tego, 

odpowiedzi na różne pytania, poleoałby . FS blk mmowayniwa mma 
EAYS* 

wności. Harcerze oi musieliby między sobą kore. spondować dla utrzymania łączności. 
W ten sposób mielibyśmy zorganizowanych tych, którzy w drużynach nie pracują. Stanowiliby oni pewną zwartą gromadę x określonem celem: przes harcerstwo odrodzić społeczeństwo. Drużyna taka mogłaby być koedukaoyjną, 
Mam nadzieję, że głos mój nie pozostanie bez echa, lecz znajdzie żywy oddźwięk w duszach na szych. Rzucam tylko myśl, która może wywoła dy- skusję, „Czuwaj*! 

Sław. 

  
    

Gawęda przy ognisku. 
(Wspomnienia z kolonii). 

Słońce po całodziennej pracy szło na spoczy- nek. Duże, czerwone i jakby zmęczone chyliło się coraz bardziej ku zachodowi, tozpościerało szeroko swe złote i purpurowe promienie i błogosławiło zie- mi naszej, górom i lasom otaczającym, małej leśni- czówce, a może i wesołej gromadce harcerek, która po sutej kolacji ze śmiechem wybiegła z szopy i toz- mawiała-o tem, jak to będzie przy ognisku, 
Obie z Janką wyszłyśmy o dziesięć minut wcześniej, ażeby nałamać chrustu i rozniecić ogień. Szłyśmy drogą leśną, wiodącą do Paszowej. Zmrok zapadał coraz bardziej i już nawet ostatnie, ozłocone chmury zgasły za lasem. Cicho l... i tylko ptaszek zakołysze gałązką, lub jaki owad zabrzęczy za uchem. Ciemno 1... i tylko pod krzakiem zabłyśnie robaczek świętojański, lub pomiędzy gałązkami zamigoce gwiazdka.... Wyszłyśmy na dużą polankę i bierzemy się do dzieła... Słychać trzask łamanych gałęzi, poe tem zgrzyt i błysk zapałki i szpilki świerków poczęły dymić i pryskać coraz bardziej, Zerwał się wiatr i myślałyśmy, że rozwieje nan ognisko... ale nie t... on je tylko rozdmuchał i ogień zapłonął i buchnął 

z żywiołową siłą, 
Stałyśmy oślepione chwilowo i zasłuchane w ciszę, przefywaną od czasu do czasu trzaskiem płonących załasi i «łurham acham 7 lasu. Naole na drodze za«  
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najaczyły jakieś postacie i ozwała się piosnka pa- 
stusza. Cicho l... wstrzymałyśmy oddech. Na skrzy- 
dłach wiatru przyleciała do nas inna, znaua—nasza 

kochana pieśń: „Hej tam pod lasem coś błyszczy 
z dala, banda skantowa ogień rozpala*. 

Idą—idą.., Dorzuciłyśmy gałęzi; ogień bucha, sy» 
czy, a iskry się sypią i lecą wysoko, wysoko, jakby 
chciały przyćmić wszystkie gwiazdy. Wkrótce rozbry= 
kana i rozradowana gromadka zasiadła dookoła ogni- 
ska. Ucichło,.. Druhna.,. zabrała głos. Temat gawędy 
był poważny. Opowiadała nam bowiem dzieje legjo- 
nów polskich. Wpatrzone w mieniące się języki ognia, 
słuchałyśmmy cicho tej smutnej powieści, a chwilami 
Oczy niejednej zaiskrzyły się, lub zapłonęły oburze- 
niem. Tak! — Oni poświęcili krew i młode życie 
dla świętej sprawy; a my — harcerki — i nam za- 

pominać nie należy o naszych obowiązkach. Baczność! 
i nagle z piersi młodych skauteczek wyrywa się pieśń: 

„Wszystko, co nasze, Ojczyźnie oddamy'! 

"Lecz harcerka jest pogodna, a więc uśmiech 
prędko wrócił na usta. Wszystkie pobiegły w stronę 

lasu i ustawiły się sznurkiem. Dorzuciłyśmy chrustu 
io dziwo. Z ciemnego boru poczęły się wynurzać 
coraz nowe postacie i jak opętane duchy lub ćmy 
oślepione skakały jedna po drugiej przez ogień i, nie 
oglądając, się biegły dalej pod las. 

Potem taniec harcerski dokoła ogniska a na- 5 
stępnie głos komendy; już, już — czas do domu, 

Stajemy na baczność; Modlitwa: „Wszystkie nasze 
dzienne sprawy*, a potem „Rota*... 1 pieśń dźwię- 
czała, tętniała życiem, wracała echem i znów leciała 
aż hen za góry, za lasy, a może przebiła nawet 
gwiaździste niebo i rozpłynęła się u stóp Boga. 

Wyjątek z kroniki. 
  

  

Gawęda o handlu. 
(Dokończenie). 

Znaczenie handlu w historji świata jest olbrzymie* 
Kupiec, goniąc za zyskiem, zapuszczał się coraz 
dalej, wyszukiwał nowe rynki zbytu, odkrywał no 

we, nieznane kraje i przez to stawał się tym posłan- 
nikiem, który, szukając nowych dróg handlowych, 

wraz s towarami rozpowazechniał i cywilizację, 
W dawnych ozasąch, kiedy nie była kolei, handel 
staaowił niejazo zoiędzynarodową pocztę, za pośre- 

dnioewem której ludzie się nawzajem poznawali 
i porozumiewali, 

Wszystkie narody, o któych uczymy się od hi- 
storji, swoją potęgę zawdzięczają głównie dobrze roz. 

_ winiętemu handlowi. W rozwoju cywilizacji również 

główną rolę odgrywa handel. Najdawniejsza wyższa 
cywibhzacja powstała w Egipcie i Chaldeji, dzięki sto- 
sunkóm handlowym posuwała się ku zachodowi do 

Fenioji. Fenicjanie, typowy naród kupiecki, ros- 
nieśli ją z pomocą handlu i ulepszonej na użytek 
handlu żeglugi morskiej dalazo pomiędzy ludy 
o niższem stopniu kvltury i byli pośrednikami po- 
między Wsohodem a Zachodem. Zakładali liczne 
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kolonje na wybrzeżu morza Śródziemnego, z których. 
Kartagina, również dzięki handlowi, doszła do ta- 
kiej potęgi i świetności, że przez pewien ozas była 
„grożną dla Rzymu. 

Grecy również dzięki handlowi doszli do tak. 
wielkiego znaczenia. Ich przepiękna sztuka ozerpała 
swoje soki odżywozez dochodu, jakiego dostarczał 
handel. Ich cywilizacja szła tymi samymi szlaka- 
mi, oo i okręty, naładowane towarami, ku Rzymowi 
i dalej na zachód Europy. Rzymianie, szukając oią 
gle nowych rynków zbytu, stworzyli olbrzymie im- 

perjum, do którego należał cały Ówczesny świat cy- 
wilizowany. Budując w nowonabytych krajach zną- 
komite gościńce dla kupców, wiązali swe olbrzymie 
przestrzenie w jedno ciało gospodarcze. Ete. 

  

  

Wiosenny wieczór, mgły szare się snują 
W blaskach księżyca, jak duchy pokutne, 

Które najbardziej nieszczęście swe czują 
W te ciche noce, tak srebrne, tak smutne. 

Siedzę u okna! — Gdzieś w dali w gęstwinie 
Łóz giętkich, gdzie powój przed słońcem się chroni, 

Łka słowik, a tęskny szloch płynie 
I budzi odzewy wśród leśnych ustroni. 

Bzy pachną, ich wonie, jak rozkosz upojne, 

Ćmy nocne wciąż wabią, 
Co całą gromadą na liście bzu strojne 

Siadają i słodycz im grabią. 

l w życiu tak samo! — Co szczytne, £o cudne 
Zli ludzie zohydzą, zeszpecą, ćmy brudne! 

Adam Kordecki. 
(z teki pośmiertnej). 

  

Prawa harcerskie. 

Na słowie harcerza polegaj, jak ne Zawiszy ! 
„ Haroerz służy Ojczyźnie i dla miej spełnia su- 

miennie swoje obowiązki. 
„Harcerz jest pożyteczny i niesie pemoo bliźnim. 
„, Haroerz w każdym widzi bliźniego, a za brata 

uważa każdego iunego harcerza, 
. Harcerz postępuje po rycersku. 

„, Harcerz miłuje przyrodę i stara się ją poznać 
„, Haroerz jest karny i posłuszny rodsioom i wszy- 

stkim swoim przełożonym. 
„ Harcerz jest zawsze pogodny. 
. Beroerz jest oszczędny i ofiarny, 
. Harcerz jest czysty w myśli, sowie i uczynkach,. 

nie pali tytoniu i nie pije napojów alkoho 

lowych. 

  

  

  

Przyrzeczenie harcerskie. 

Mam szozsrą wolę pełnić służbą . Bogu i Oj- 
czyżnie, nieść chątną pomoc bliźnim, być posłu- 
sznym prawn haroerskiemu. : 
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Rzeczy ciekawe i pożyteczne. 

_Świa.ło u roślin. 

W życiu roślin odgrywa Światło batdzo ważną 
colę. Doświadczenia jednego z uczonych, Wiesnera, 
wykazały, że rośliny rozróżniają nawet drobne różnice 
natężenia światła. Umieścił on kiełkującą roślinę po- 

"między dwoma płomieniami gazowymi i ze zdziwie- 
niem się przekonał, że kiełkujące rośliny stale się 
zwracały do jednego z płomieni. Odwtacane, po kilku 
dniach zwracały się z powrotem do-tego samego 
promienia. Poznano z tego dopiero, że ten promień 
miał większe natężenie od drugiego. Jak inne do- 
świądczenia wykazały, to rośliny kiełkujące w zupeł- 
nej ciemności, zwracały się ku słabemu światełku, 
jakie wytwarzają Świecące bakterje. 

” Najniższa temperatura na ziemi. 

Okolice podbiegunowe południowe mają prze- 
ciętnie niższą temperaturę niż północne. A to z tego. 
powodu, że gdy wypada zima na biegunie półno= 
cnym, ziemia znajduje się bliżej słońca. Na półkuli 
południowej schodzi się zima z największem odda- 
daleniem od słońca. Wedle obliczeń najniższą tem- 
peraturę odkryto pod 79” 88' sz. g. pd. Przeciętny 
stan LI wynosił —20” C, Najniższa wynosiła 
-—580 . = — 4 

  
  

KRONIKA. 
Mianowania Druhów : Bilana Aleksandra, Gar 

dziela Jana i Kostrzewskiego Stanisława miano. 
wano zastępowymi I PL przy zastępach zuchów, 

Przyrzeczenie. Dnia 11 listopada odbędzie się 
uroczyste przyrzaczenie ozłonków przemyskich dru- 
żyn harcerskich. 

Kurs dia zastępowych. W najbliższych dniach 
pastąoi otwarcie kursu dla zastępowych z młodzieży 
rękodzielniczej, którzy będą zawiązkiem przyszłych 
drużyn harcerskich rękodzielniczych w naszem 
mieśsie. 

  
  

Z ruchu odezyto wego. 
Dnia 20 rażdzieriika przemawiał wobac za: 

stępowych i starszych harcerzy obydwu drużyn 
Dh. Preyzner ma temat: „Ideologja harcerska, 
a zwłaszcza braterstwo w harcerstwie”. Prelegent 
zaczął od założenia harcerstwa przez jen. Badaa- 
P-wella, wskazując, że u nas w Polaca już Komisja 
Edukacyjna myślała o utworzeniu wśród młodzieży 
czegoś, ozemu dzisiaj odpowiada harcerstwo. Dalej 
twierdził mowoa, że, w początkach pówatawanią 
harcerstwa u nas pizejęliśmy się zanadto duchom 

, angielskim. co nie było z korzyścią dla nas, gdyż 
stosunki angielskie są zupełnie inne niż nasze, 
wskutek czego między sk:utingiem asgielskiia 
a _ naszem  harcerstwem muszą byó poważne 
różnice. 

Dalej zwracał mowca uwagę na zaniedbanie 
Gzęści ideowej w harcerstwie, oo może pooiągnąć 
za sobą złe skutki. Jeżeli harcerz nie przejmie sią 
idsologją harcerstwa, to, gdy wyrośnis z lat szkol. 
nych, nic go już « niem nie będzie łączyło, lecz 
będzie je uważał tyłko jako zabawkę lat szkolnych 
Następnie omawiał Druh Prelegent braterstwo, 
twierdząco. że wspólne przejęcie się 1deałami harcor 
skimi powinno być spójnią, która wszystkich har- 
geyzy będzsie na zawsze łączyła. A 

KU SWITOM* RZ 

Referatu wysłushano z zainteresowaniem, ozego 
dowiodła ożywiona * dyskusja, jaka sią potem 
rozwinęła, > Tade. 
  

  

Ze sportu. 5 

Czuwaj-Jarosławia 4-1 (1-0) 

Dnia 29 września bawił „Czuwaj* w Jaro- 
sław'u, gdzie rozegrał zawody w piłkę nożną 
s tamtejszą drużyną. Mimo, że grał s graczami re- 
zerwowyimi odniósł „Czawaj* wspaniałe zwycięstwo, 
które zawdzięczać może grze oałej drużyny. Za 
wody rozpoocząto o godz. 4 tej. Pod koniec pier 
wszej połowy gry nasz centrowy (W. Słaby) nie= 
uchronnym strzałem pskuje piłkę w bramę prze- 
ceiwników. Gra toczy się też przeważnie pod ich 
bramką. W drugiej połowie wystąpuje „Czuwaj* 
do gry ze zdwojoną energją. Lewy łącznik (Ko- 
wslski) zdobywa dla drużyny drugi punkt, Po 
ohwili prawy obrońca naszej drużyny fałszywem 
edbiciem strzela. w własną bramę, gra jednak toczy 
się ciągla pod bramą Jarosławji. Swietny strzął 
środkowego pomoonika. (Kosiby) zdobywa trzeci 
punkt, później znowu lewy skrzydłowy (Kramarz) 
nieachwytnym strzałem daje Jarośławji ozwartego 
goala. Gra kończy się zupałną przewagą naszych. 

Czuwaj-Polonja II 1-1 (0-0) 
9 psździernika Polonja II, zwycięzca w grze, 

o mistrzowstwo klasy Ć w naszem mieście, wystą- 
piła do zawodów z Czuwajem w swym najlepszym 
składzie. Gira rozpoczęła się atakami Polonji, wszyste 
stkie jednak niweczy obrona klubu haroerskiego, 
który z wyjątkiem prawego pomoonika, grał dzisiaj 
nad spodziewania cobrze. Atak tylko okazał się 
trochę za powolnym. Pierwsza połowa mime ogro- 
mnych wysiłków obu stron końozy się nierozegraną, 
W drugiej połowie Czuwaj gra x wiatrem. Gracze 
Polonji czyuią niesłychane wysiłki w celu otrzy- 
mania zwycięstwa. Wszystkie ich ataki kończą się 
jednak niepowodzeniem. Ostry strzał środkowego 
harcerzy przeszywa bramkę przeciwników W kal- 
kanaście minut później Polonja po ogromnych wy- 
siłkach wyrównuje grę, jednak mimo gorących 
chęci zwyciężyć nie może, Gra kończy się nie- 
rozegraną. ż 

== I 

HUMOR. 

Zastępowy do młodzika: Jak sądzisz, czy wedle 
praw harcerskich dozwolone jest podpowiadanie ? 

Młodzik: Nie druhu, bo to jest oszustwo. 
Zastępowy: Harcerze też nigdy nie podpowiadają. 
Młodzik: (zakłopotany) bo... bo... 
Zastępowy: Co.. bo?! 
Młodzik: Bo na wieczorku gimnazjalnym Janek 

deklamował, a druh siedział w budce i podpo- 
wiadał mu. 

  
  

Odpowiedzi Redakcji. 

Dh. M. P. Łamigłówka będzie drukowana, lecz przed- 
tem musi dh. przepisać ją wyraźnie. 

Dh. M. W. Gawęda: „Harcerka a praca duchowa* 
będzie umieszczona w następnym numerze. 

Dh. M. P. Wiersz trzeba wygładzić stylistycznie 
poczem może być umieszczony. 
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Książnica Naukowa 
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. 

PRZEMYSL — Rynek 1. 8. 
poleca następujące własne wydawnictwa naukowo-szkolne. 

a Kornel Ujejski, zarys Z > 
ny 160. — 

Błażek Bol a: Fieyka laboratoryjna Qz. zą "Nauka 
400— 

Burzyński, Kronberg, Plasecki : kowjęniala zadań 
matematycznych prof Kranza: 

> Cz. 1. Równania 1-go stopnia o mas 
i więcej niewiadomych |. Mk. 240 

Cz. 2. Równania 2 go stopnia o jednej i wię- 
cej. niewiadomych 3 Mk 480: — 
Cz. 5. Równania wyższych stopni. Postępy 

tmetyczne Mk 180:— 
aż e wi geometryczne. pom skła- 

z k. 203 — 
r. i "= 5 Planimetrja ż ME 12:— 

Oz. 2 Stereometja |. Mk. 280— 
Cz. 3. Analityka (w draku) Mk. —— 
Cz. 4. Trygonometrja ę Mk. —— 

Flszerówna A.: Opowiadania z dziejów ojczystych 
dla ludu i młodzieży 5 Mk. 160:— 

Hipp J.; Zasady gry w piłkę nożną Mk. 60.— 
Hrabyk. P. dr.. Wskazówki metodyczne do nauki 

geografji, wyd. 2. uzupełnione Mk. 120.— 
Jakubewsk St.: Bogowie Słowian, album z 12-ta 

dwubarwnemi tabl. i tekstem pol. franc. 
w dużym 40 Mk. 1600 — 

*kKaritan S.: Podręcznik koresp. kup. Mk. 600.— 
* „ Nauka o wymianie (wekslu) Mk. 72'— 
+ „ Księgowość kupiecka Cz, l. II księg. 

pojed. i podwójna Mk. 440.— 
* m. e księg, kupieskiego ZA pe 

Kookasowski IE Odprawa posłów greckich, opra- 
cował prof. Miinnich Adam Mk. 48— 

Krzanowski W.: Podręcznik metodyczny do nas 
uki rachunków w a powszechnych, 
stopień I, . . Mk. 120 — 

= 
8   

Krzanowski W.: Podręcznik metodyczny do. na- 
uki rachunków w szkołach Powmecoą 
stopień II. . ż Mk. 120:— 

KSIĄŻNICA KLASYKÓW ŁACIŃS=ICH 
w opracowania polskiem : 

T. I. Owidjusza Przemiany opracował ro: Ada- 
mowski M k. 460— 

T. II. Owiójusza Fasti opracował prof. Ada- 
mowski M. (w druku)  . Mk. —— 

T. III Neposa Żywoty sławnych mężów oprac. 
prof. Kłak W. (w druku) Mk. —— 

Oriewicz ga: Przewodnik po PRASIE i s 

Parstdywaki 1 Rouseau, szkic * iteracko-filozo- 
ficzny Mk. 60 — 

Plate : Podręcznik języka ' angielskiego i 4 prof. 
r Wład. Tarnawski (z wymową) Mk, 440 >— 

Polit 1ózef ks.: z. R: rap Mk. 8 
: Cześ arji na i u. głosy 

" 5 równe ż Mk. 80:— 
Pieśni Adwentowe „i Kolędy na 
218 gł. równe . Mk. 72 

Portret Nacz, Państ. s 'Pilsudskiego po Mk. 50-— 
Schnejder St.: Badania: nad źródłami twórczości 

Słowackiego Mk. 160— 
Smołka I. prof.: Katalog starożyt. archiwum m. 

Przemyśla i Tow Przzjaciół Nauk w Prze- 
myślu. l. Dyplomy pergaminowe Mk. 80:— 

Szuman Z. N.: Nietzsche, człowiek, a myśli 
. k. 160:— 

n n» n 

ciel 
Tablica Głrunw. prof. Raszki, $murowana ną absye. 

dzie katedry przemysk. w r. 1910 Mk. 20 — 
Wagner Ryszard: Apera i dramat Mk. 160:— 
Watulewicz Jan ks.: Z pamiętn. prob. szok 

w latach wojny 1914 —1919 Mk. 120— 
ZielonkaK.: Wspomn. z powstania 1863 r. Mk. 160*— 

Przy zamówieniach zbiorowych opust, 

MAPOTOPPPOAPAPEA 

Andrzej Wolanin 
Przemyśl, — Rynek 1. 9. 

Magazyn papieru, przyborów szkolnych, kancelaryjnych 
rysunkowych i t. p. 
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JAN CYGANEK 
R rzeuyśl — Eramciswzizzańsi<a 

SKŁAD PŁÓCIEN I -BIELAZDE: 
  

Odpowiedzialny redaktor Jan Smołka, 

= 
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Z drukarni Jana Łazorą w Przemyślu. 

   


