
JAN MATEJKO 
NASŁAWNIEJSZY MA

LARZ TYCH CZASÓW, 
nasz rodak — brat. 

Jau Matejko, mistrz, malarz 
najsławniejszy nie tylko w 
Polsce, ale w całym świecie, 
zgasł w Krakowie dnia Igo 
Listopada. Polska poniosła 
przez tę śmierć stratę ogromną, 
i nie ma zdaje się nawet wśród 
jjbcych, a nam nieprzychyl
ny^ takich, którzyby nie 
powiedzieli'/ -szkoda Mateiki". 

Co to jest poetą, 
mówiliśmy w&m nieraz, er* 
ćhcemy rozw&iyć znacznie 
t e g o  s ł o w a  m a l a r z .  

Mąlarz tc takZe poeta i 
śpiewak, jak tamten słowami 
w formę pieśni ułożonemi, 
wypowiada to co czuje—czego 
pragnie, co go boli, lub teź 
gwarzy o tein jak bywało, tak 
też malarz pędzlam i farbami 
to samo malaje. A czem który 
umie co zrobić ładniej, deli
katniej, i do tego jąk jest 
istotnie podobniej, tem jest 
większym artystą-inalarzem. 

Są pieśni, których się 
słucha, ale nie czuje ich 
wpływu na serce — są też 
obrazy, na które człek patrzy, 
ale , na ich widok ani mu 
dusza rozpala, ani myśl nie 
unosi daleko kędyś w swmty 
dobra, piękna i cnoty. 

Lecz są pieśni potężne i 
silne, oue jak powiada jeden 
poeta „z kajdsm iskry wydo
bywają", oue pr2eszłe życie 
przynoszą, one ludzi z 
bohaterów wyrabiają—tak też 
są i obrazy takie, które 
niezatarte wrażenia sprawiają 
na ducha ludzkiego, żywo 
przed oczy stawiają mu chwi
le przeszłe i mówią co czynić 
należy, aby żyć szlachetnie. 

Otóż jak Mickiewicz, Sło
wacki, Lenartowicz, Zaleski i 

inni poeci tworzyli piękne i 
cudne poezye, a przecież nikt 
Mickiewiczowi dorównać zu
pełnie nie mógł — tak też i 
wśród malarzy naszych wielu 
było i jest obecnie artystów, 
lecz takiego mistrza iak Jan 
Matejko nie było dotąd, a daj 
Boże, aby było wielu w przy
szłości . 

Był to śpiewak, poeta, 
historyk nasz, ale me przema
wiający do narodu słowem ni 
piórem, lecz pędzlem. Malował 
Polskę, historyę Jej, ale jak 
pięknie, jak prawdziwie, jak 
do serca przemawiąjąco! 

W tych obrazach jego 
r włalnie małowął się też i 
' jego duch, jeifo serce i życie 

jego całe. Co komu na myśli, 
to mówi lub śpiewa, co komu 
na sercu, to wypowiada i to 
się w jego życiu przebija. — 
Śpiewak zakochany nuci pieśni 
miłosne, śpiewak smutny i 
cierpiący nuci tęskne dumki, 
tułacz-wygnaniec żali się na 
tęsknotę i rwie do Ojczyzny. 
A Matejko cóż robił? 

On malował przeszłość Pol
ski, aby była nauką dla 
przyszłości narodu. 

Przedstawiał Polskę w 
chwili jej największego tryum
fu, kiedy Prusak klękał przed 
naszym królem w rynku w 
Krakowie i hołd mu oddawał 
— kiedy Sobieski walczy z 
rycerstwem naszem w obronie 
Wiednia od Turków — kiedy 
Jagiełło zwycięża Krzyżaków 
pod Grunwaldem i kiedy też 
Polska budząca się znów do 
'ycia wielkiego ustanawia 
konetytucyą ogo Maja. 

Odmalował też i smutną 
chwilę, nieszczęsnego rozbioru 
Polski, kiedy ów bohater 
Tadeusz Rejtan, w progu 
leżący w sali sejmowej walczy 
0 to,aby Ojczyzny na łup nie 
dawano... 

Malował tak wiele pięknych 
cbwil z history i naszej i tak 
piękne tworzył obrazy, że 
prawdziwe zasłużenie mu się 
ten tytuł mistrza dostał i 
sława ta, jaką go już za życia 
1 rodacy i obcy otoczyli. 

Trzeba raz widzieć obraz 
Matejki, aby mieć wyobraże
nie, co to znaczy arcydzieło 
sżtulri malarskiej. Trzeba 
przypatrzeć się, jaki tam 
obór kolorów, układ osob, jaki 
jaki rysunek szlachetny, a 
przy tem wszystkim c0 za 
praca!... Wszak on dla Odma
lowania takiego n. p. Jagiełły 
pod Grunwaldem musiał przez 
długie lata pracować mozolnie 
— czytać, badać ówczesno 
obyczaje, ubiory, zdarzenia, 
opisy osób i t. d.,aby oddać 
to wszystko, jak było wiernie 
i prawdziwie. 

Matejko urodził się w Kra
kowie, przy ulicy Fiaryańskiej, 
w tej samej kamieniczce, w 
której też ducha swego Bogu 
oddał. Urodził się w r. 1838. 
Ojciec jego był nauczycielem 
muzyki, ubogi, dorobił się 
pracą tyle, że tę kamieniczkę 
przy ulicy Floriańskiej nabył, 
w niej też Matejko przemie
szkiwał. 

Matejko chodził wKrkaowie 
do szkół, do gimnazyum św. 
Anny, potem do szkoły sztuk 
piąknych. Był też w Akademii 
sztuk pięknych w Wiedniu i 
Monachium. 

Pierwszy obraz Matejki, 
który mu wielką sławę zjednał, 
to kazanie skargi. Kejtana 
kupił cesarz austryacki i 
umieścił go w swej galeryi 
obrazówt Sobieskiego darował 
Ojcu Świętemu. Życie jego 
całe — życie tego malarza 
artysty—było ciche, i zupełnie 
oddane tylko pracy, dlatego 
też praca ta była tak wielką 
i doniosłą, bo miała w sobte 
duszę, serce i myśl człowieka 
Ojczyznę i Boga miłującego. 

Cześć pamięci artysty-mi-
strza-malarza, patryoty poety 
i historyka! Cześć jego lmie-
niowi i daj Boże aby mu ta 
ziemia rodzinna, ta krakowska, 
która kryje prochy całej 
przeszłości naszej, była lekką. 
My—z łzami bólu stojący nad 
świeżą mogiłą postanówmy 
poznać dobrze prace 
Matejki—przypatrzyć się jego 
obrczom, a wtedy dokładniej 
zrozumiemy znaczenie tego 
talentu i ocenimy zaulugi 

pospieszy ża danym przykładem, a | 
niebawem zbierze się suma, która 
zupełnie dostateczny będzie na 
pomnik mistrza, jakiego dotąd 
Polska nie miała. Nie jedynie 
przecież stawianiem pomników 
oddaje sie cześć wielkim mężom. 
Rozpowszechnienie dzieł mistrzów, 
tak iżby je posiadać mógł ogół — 
oto najpiękniejszy pomnik. 

Nieśmiertelny nasz Adam 
Mickiewicz marzył o tem, ażeby 
dzieła jego zajrzały pod włościań
skie strzechy; — w 30 lat po jego 
•zgonie spełeiłe się życzenie wiesz
cza i dzisiaj poezye jego, a 
szczególniej nieśmiertelny „Fan 
Tadeusz" w taniem ludowem 
wydaniu czytanem jest przez lud i 
w kilkudziesięciu tysiącach egzem
plarzy rozszedł się pomiędzy nim. 
Od śmierci Adama Mickiewicza aż 
do r. 1885 nie sprzedano tyle dzieł 
jego, ile ich nabyto w ciągu kilku 
lat, gdy się llkftżały tania wydanie, 
Najpiękniejszy wystawiono mu tem 
pomnik. 

I dzisiaj, gdy mistrz Matejko 
nie żyje, poddajemy komitetowi 
galicycyjskiemu, Który się nieba
wem zajmie!wystawieniem pomni
ka, czyby nie zajął sie wydaniem 
kilku znakomitych jego arcydzieł, 
jak „Kazania Skargi", „Hołdu 
pruskiego", Bitwy pod Grunwal
dem", „Konstytucyi 3 Maja" i 
„Unii Lubelskiei" — w tanich 
kolorowych reprodufccyach, jak to 
już uczyniono z „Kościuszką pod 
Racławicami.'' 

Zdaniem naszem byłby to 
najpiękniejszy pomnik dla zgasłego 
mistrza. 

Kto wie, jafc lud wciąż 
domaga się narodowych obrazów 
(których niestety u nas wydaią 
bardzo mało) i z jaką radością 
kupował ,,Kościuszkę pod Racła
wicami", w wykonaniu litograficz-
nem, ten z pewnością przyzna 
słuszność naszemu życzeniu. 

Arcydzieła Matejm dotychczas 
znajdować można w wydaniach 
drogich, wykonane w stalorytach 
i miedziorytach, w salonach moż
nych, gdyż cena ich zbyt wysoka 
nie dozwała się rozkoszować niemi 
mniej zamożnym. 

Taniemi odbitkami czyli 
kopiami starajmy się rozpowszech
niać dzieła Matejki, który z pa-
tryotycznym zapałem tworząc 
obrazy swe historyczne, tem żył, z 
czem Bogu oddawał ducha — 
modlitwą za Ojczyznę. 

TO I OWO. 
Profesór historyi przy uniwer

sytecie wrocławskim Nr- Ropell 
zmarł 4 go zm. Pochodził on z 
Zachodnich Prus. W pierwszych 
latach profesorstwa zajmował się 
wiele historyą polską.Ale ponieważ 
nie umiał dosyć po polsku, 
ograniczył się na czasy, w któryćh 
źródła historyczne są pisane po 
łacinie. Zresztą badanie dziejów 
Polski sprawiło, że był przychylny 
Polakom. Brał też r. 1880 udział 
w obchodzie Krakowskim czterech-
setnej rocznicy sławnego dziejopi
sarza polskiego X. Jana Długosza, 
który był nauczycielem św. Kazi
mierza, jako innych braci jego 
królów: Alexandra, JanaOlbrachta 
i Zygmunta I. 

Na Węgierskich kolejach że
laznych od 1 stycznia następujące 

tego wielkiego mistrza farb i zaprowadzone będą ułatwienia, 
oraz kontrola: Na blankietach, pędzli. 

Smutna to bardzo dziś 
gawędka — lecz trudno. Boża 
wola przecięła nić życia 
naszego brata i rodaka—nam 
zgodzić się należy, lecz czcij
my jego pamięć, szanujmy 
jego prace i uczmy się tak, 
jak on, w pracy cichej i 
żmudnej widzieć godne speł
nienie obowiązków życia!... 

Jadwiga z Z. S. 
w KraTcowskim Polskiego Ludu. 

W chwili, gdy potężny mistrz 
sztuki malarskiej wyzionął ducha, 
redakcya krakowskiei ,,Nowej 
Reformy" pierwsza podała myśl, 
aby wystawić mu pomnik, i na 
ten cel złożyła od siebie pewną 
kwotę. Wydaial krajowy gaticyjski 
uchwalił wpłatę 3000 złr., i 
niewątpliwie wszystkie miasta 
galicyjskie, wiele osób prywatnych 

jakie kupić można po pół krajcara, 
wypisuje się nazwę stacyiy do 
której podróżny jedzie, potem 
kupuje w pierwszej lepszej trafice 
tabacznej lub w ajenturach znaczki 
kolejowe w rozmaitych sumach do 
5 florenów. W handlach tjcli są 
wykazy, ile podróż do oznaczonej 
stacyi kosztuje. Podróżny kupuje 
znaczki za tę sumę i przylepia je 
na blankiet. Jadąc np. z Pesztu 
do Wiednia II. klasą, wlepia w 
blankiet 7 florenów [2 i 5 fllore-
nów w znaczkach] i w taki blankiet 
zaopatrzony, wsiada do wagonu, 
Celem kontroli przedmirawia 
szafner obcążkami blankiet ze 
znaczkami, część odcina dla siebie, 
a resztę znaczków stosownie przy
rządzonych zostawia podróżnemu, 
by ten się mógł w każdej oliwili, 
w razie rewizyi wylegitymować. 
Praktyozne to urządzenie oszczędza 
podróżnym dużo zachodów i wy
stawania przy kasach. 

— IN THE — 
NORTH WEST. 

It would seem, without 
requiring much study of the 
subject, that young men of pluck 
energy, snap and judgment, and 
capable of becoming, in some way 
producers, and not a tax on the 
community, ought to make a 
success of it in the Northwest. 
Take for example a good young 
farmer, or mechanic, in the region 
ol about the parallels of 46° and 
47° of latitude. 

In Minnesota and North 
Dakota there are the great wheat 
prairies is producing a race of men 
and women of whom any section 
may be proud. 

In Montana and Idaho are 
stock ranges unequalled elsewhere, 
and raising the finest beef and 
mutton to be found. 

In Washington and Oregon 
are fertile valeB, and mountain 
slopes and foothills that bring 
forth golden grain and delicious 
frouths. The young farmer that 
has sufficient means to make a 
fair start can find good opportu
nities in the Red River Valley in 
Minnesota and North Dakota;"the 
Gallatin aud Bitter Root valleys 
and mountain pastures in Montana; 
the Palouse country, Big Bend 
region, or the Kittitas or Yakima 
valleys in Eastern Washington. 
The Puget Sound Country offers 
still another chance for good 
location. 

The many cities both large 
and small found in this extended 
belt are steadily growing as the 
country is settled up and the 
mining industry thrives, and offer 
to the machinest and tradesman 
frugal and thrifty habits, chances 
for getting on. 

All in all this is a remarkable 
country, and its snpenor scenic 
features lend it an added charm, 
for inspiring scenery is a great 
adiunct to prolific fields and 
grazing grounds of rich herbage. 

If anyone desires to investi
gate this further he will be 
rendered all assistance posibie by 
CHAS. S. FEE, Gen, Pass, and 
Tkt. Agent of the Northern 
Pacific R. R., who upon applica
tion will gladly send folders,maps> 
and publications bearing on the 
subject. 

WINONA SAVINGS BANK 

W I N O N S K I  B A N K  
(OSZCZĘDNOŚC I)., 

Przy alley Sglej—między 
ulicami Main I Center. 

Procenta płaci się 
dwa razy w roku 

od wszelkich złożonych w Banku 
pieniędzy, począwszy od $5.00 

Pożycza się pieniędzy na 
grunta. 

TRUSTEES. 
C.A. MOREY, Presti R.6. BASFORD Vice Pre 

F. A« RISING, Treasurer. 
H. M. Kinney, R. B.„Basford 

H. Jenkins,. C. Camp. 
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POWIEŚĆ MORALNA 

— dla — 
DOJRZAŁEJ MŁODZIEŻY 

CENA _ 3o c* 
w mocnej oprawie (50 c 

Mo Ina tę ksiaikę dostać w kstę 
partii II. DE UD O W SKIEGU w 
Winona, Miau. (59 E. 2nd str.) 

JisnnA BEMTJSI-
POWIEŚĆ 

— dla — 
wszystkich szlachetnie my

ślących. 
• • ^ \ 50 o. 

.< •• uprawie 75 o. 
:  książkę dostać to foią-

• ./ !> K /i I;OW ii KIE O O w 
• i' ..I nn. 59 E. 2nd etr. 

fławn v 
DOWÓDZCA ROZBÓJ N i 

KÓW XVIII WIEKU. 
CEJSA GO 1-. 

w mocnej oprawie 8a e. 
Moina ię książkę doslm': w księ

garni II. DERD O WSKIEGO \\ 
Winona Minn. (59 E. 2nd str.) 

HI STORYA 
— O — 

SIKDMIU 

MĘDRCACH.* 
CENA 25 c. 

Moinn tr( kjląikę dostać w ks\»-
(/arm //. DERDO WSKIEQO '* 
śniona, Minn. (50 E. 2nd str,) 

Rodakom jadącym do Europy 
lub ztamtąd przybywającym, pole
camy 

DOM POLSKI 
w New Yorku 

pod firmą 

MENCZAR.SK1 & 
TOBOLEWSKI 

19 BECTOtt STB. 

Niedaleko Castle Garden. 
Jest tam wygodny hotel i£restaura 
cya, a zawsze można znaleźć przy 
jswoite polskie t towarzystwo, 

Kto chce dla swoicii zakupić 
kartę okrętową, nieck^się zgłosi 
jedynie do DON (J £JPOŁ-
SKIEO© W BTEW TOBKU 
pod adresem: MEN CZARSKI !& 
TO.BOLEW8KI, 19 Rector Str. 

Polaćy przybywający z Europy 
do HfEW TOBKU znajdą w 
DOMU POLSKIM opiekę. 

AGENCJI, pragnący dać 
w NEW YOKKU opiekę pasa 
żerom, którzy od nich karty 
okrętowe kupili, niechaj się zgłoszą 
do 

DOMU POLSKIEGO 
19 Bector Str 

STJGW YORE €,» N.S 

HIBEZPŁATNIE 
a iednafc wiele!!! 

Wszyscy półroczni prenumera-
orowie Gońca i Iskry otrzymują 
zupełnie bezpłatnie drugie pismo 
humorystyczne p. t. 

Wesoły Kurjerek. 

Goniec i Iskra, czasopismo 
illustrowane, od lat I6tu wycho
dzące we Lwowie, posiada 
treść niezmiernie obfita, urozmai
coną, pożyteczną i patryótyczną, 
przyczem zamieszcza większe i 
mniejsze dobre powieść i—wy
chodzi trzy razy na miesiąc. W e-
soły Kurjerek jest zupełnie 
oddzielnem humorystycznem i 11 u-
strowanern pismem i wycho
dzi dwa razy na miesiąc — razem 
tedy każdy prenumerator otrzymu
je miesięcznie pied numerów 
dwóch pism. Za zdrowy i przy
jemny pokarm w oęóle, a za dobry 
humor i cięty dowcip w szczególe 
— redakcja poręcza, przyczem 
dodaje, że redakcja obydwóch 
pism prowadzona jest w ten spo
sób, iż pisma te nie są bynajmniej 
lokalne, lecz interes J"|ą cały ogół 
polski. Polacy zamieszkali w 
Ameryce, znajdą w nich wszystko, 
co cylko dla pokrzepienia ducha 
polskiego potrzeba, a obok poucza
jącej, interesującej i pożytecznej 
treści Gońca i Iskry, humor i 
d o  i v c i p  W e s o ł e g o  K  u  r  j  e  r -
k a rozpędzą im niejedną tęskną i 
ciężką chwilę życia na obczyźnie, 
P r e n u m e r a t a  p o ł r o c z n a  z  
przesełką do Ameryki wynosi tylko 
dwa dolary. Nadsełająoy 
p r e n u m e r a t ę  r o c z n ą  c z t e r y  
dolary, otrzymuje natychmiast 
oprócz pism powyższych, leszcze 
franco bezpłatną premię: Preóu-
merować można w każdej chwili, 
zaległe numera. lub początki po
wieści na żądanie każdy nowy 
prenumerator otrzymuje darmo. 

Prenumeratę z Ameryki naj-
dogodńiei przeseład dolarami pa
pierowymi w listach rekomendo
wanych, lub też przekazem poczto
wym pod adresem. 
Administracja Gońca i Iskry 

Lwów—Lemberg 
ul. Kraszewskiego 23 

EUROPE AUSTRIA GALICYA 

FARMY 
w Łohp City 

(w Nebrasce). 
Można w tej okólicy Jeszcze 

dostać za tanie pieniądze bardzo 
dobrą ziemię. Mamy dobry polski 
kościół i szkołę bez długu. 

Trzeba się zgłosić do polskiego 
agenta sprzedały gruntów pod 
adresem -

Rudolp jrohn 
Loop City, Sherman Co., Kibr, 

H. G. SMITH. 
H. W. POSZ. 

Chas. A. GILS. 
ZABEZPIECZENIA, KARTt 
OKRĘTOWE, PRZEWŁASZ
CZANIA I NOTARYAT PI* 

B LICZNY. «•-

Mamy nietyłko najwięk«a| 
i najbezpieczniejszą agencyą 
eabezpieczema w Winome, leci 
nawet na cały Północny Za
chód. Mamy w ręku nriuflj 
więcej połowę wszystkich JM* 
beipiecseń w ®'inonie 

*.«i« bierzemy więcej od WĘk 
hezpieczenia w naszych 
Afch Kompaniach iak 

BIURO 
Vr. 66— 3rd 

' Had solami | 

DYNIEWTCZ, 
S5210IIB STREET, CDCMO, IU. 

DKUKUJK 

frwot świętych Panskieb 
— przez — 

Księdza Piotra Skargę 
objętości około 1500 stronic. 

Przedpłata wynosi: 
Oprawne w półskórek $3.06 

" cało w skórę 4.0C 
.« i wy, 

•łacane brzegi 5 qo 

MacW 
L :An»e»VAENi5» 

c' nrcflM£ST» 
IWOODWOflję 

.VmCAoo, «JJKICN SQUARE. N.1 t»»w*Uc», J®«TONUUMC JTKKIA.M. 
FOSt SALE BY jr_ 

W Winonie sprzedaie te maszyny-

E. Y. BOGAET 
130 West Third str. 

R Y B Y  

świeże solone i wędzone 
— oraz —-

OSTRzYGI 
sprzedaje w miejscu i rozsyła 

nawet do dalekich stron 

J. S. Johnson 
1234 Main . Str. 

Green Bay Wis. 

U STOTTfl  
można dostać 

Papier na ścianę 
(WAŁŁ PIPEK) 

wJ200 gatunkach, począwszy 
od 7 centów za rolę. Sprze
dajemy teź teraz w naszym 
nowym dubeltowym storze 

Sprzęty domowe 
czyli meble, choć jaknajwspa-

\iia!sze, a mamy zapas wielki-

Geny przystępne. 
SZKŁA i PORCELANY 

stosownie do potrzeoy i kie
szeni. 

Polecamy przedewezystkiem 
nasze piękne 

KAKPETY 
po 18c. do 1.10 yard. 

STOTT A HOKT 
Trzecia ulica, Nr. 220—224. 

MŁTN 
O. W. ANDINGA 

na Sugarloaf 
pod WitioLą 

wyrabia. )aknajlepszą mąkę w rM* 
•ych satunkacb, mianowicie tai 
patent 1 tytmą mąkę. WymUaat 
takie mąkę za tyto i pszenicę. 

W* młynie najnowsze urząda* 
aia, dla tego i mąka moai lqpl 
dobra-

Pamiętajcie o 
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