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J. I. KRASZEWSKIEGO. 

(Ciąg dalszy.) 

— Słyszy pan! słyszy pan! 
— wykrzyknął niezromiale, 
I poskoczył do Maryi, a całując 
ją w rękę. 

— A! złota moja pani, ślicz
na moja pani! — jąkając się 
mówił szybko — to prawda, 
prawda, to święta prawda, że 
naszemu panu bez polowania 
nie wytrzymać... jutro o świcie 
-do kniei, idę, lecę i zaraz 
rozporządzę wszystko... 

Pan Joachim uśmiechnął się 
patrząc na niego, a Jan już 
hałaśnie trzaskajac drzwiami, 
biegł pędem i po drodze sły
chać było, jąk wywracał, tłukł, 
rozbijał co napotkał, powta
rzając ciągle: 

— Ona sama polować bę
dzie! to złota pani, jak Boga 
kocham, 2łota pani! 

Pierwsze polowanie wielce 
się udało, za pierwszem poszły 
żywo szeregiem nieustannym 
prawie coraz nowe, c©raz inne, 
jesień i zima nadchodziły 
właśnie nie zabrakło zwierza 
ani ochoty. Marya sama z 
uśmiechem przypomniała Ja
nowi, że polować było można. 
Tern tak go sobie wreszcie 
zaskarbiła, źe z niedouwierza-
jącego dotąd i trochę obawia-
jącego się jej zawsze, stał się 
pierwszym pani wielbicielem; 

»milczący z razu teraz się z 
afektem dla Maryi nie taił i 
głosił wszędzie jej chwałę, 

: powtarzając po cichu: — Ona 
sama polować będzie! zoba
czycie! 

— Już to prawda — doda. 
"wał — żem się grubo mylił 
i niepotrzebnie obawiał, bo ona 
sama i psy lubi i nigdzie goń 
cze nie były tak dobrze utrzy 
mane jak teraz. Co pani to 
pani! gromada miała rozum, 
kiedy ją panu stręczyła, bo 
takiej drugiej kobiety na sto 
mil w koło nie zneleźć. 

Jan zupełną miał w tym 
-względzie słuszność, bo istot
nie Maryi podobnej nie łat
wo; rozum i dobroć, serce i 
głowa rzadko tak równie 
rozwinione ^ chodzą z sobą, 
rzadko obok nich znajdzie się 
wdzięk, słodycz, urok, jakim 
czarowała wszystkich pani 
Joachimowa. To też mąż przy
wiązał się do niej namiętnie, 
prawo bałwochwalczo, a ona 
z powagą matki pieściła go 
jak dziecię, słuchała jak ojca, 
i jasnych dnji pasmo rozwijać 
się poczęło w Starem dworze. 
Powoli nieład, który się był 
zakradł pod zarządem szpakie-
go J ana, ustawać począł i pracą 
młodej pani stopniowo, niezna
cznie, zaprowadzone zostały 
porządek i oszczędność. Joa
chim swobodnie polował, zda
jąc na żone nietylko kobiecą 
cześć pospodarstwa, ale cały 
zarząd domu i kierunek inte
resów. Jan jej już za złe nie 
miał, że się do wszystkiego 
mięszała, bo polowali, ile i jak 
chcieli, a nigdy słówkiem ani 
wejrzeniem nie wstrzymała pa 
ni Joachima. 

Stare dworzysko dość przed
tem opuszczone, wyporządzało 
się, podniosło, odprostowało 
1 połatało boki; ogród podkrze-
sany zazieleniał inaczej, dosta-

• tek wszedł do spiżarni za panią 
i zamieszkał w niej, a z nim 
swoboda i wesołość; Marya 
od brzasku do nocy z klucza
mi w ręku krzątała się koło 

swego gospodarstwa i ożywiała 
każdą robotę zachętą, dobrem 
słowem, a wreszcie udziałem, 
jaki w niej miała. 

Rok, dwa lata, upłynęły bez 
/zmiany żadnej, synek tylko 
przybył panu Joachimowi, a 
gromada wedle odwiecznego 
w Starem zwyczaju, do chrztu 
go trzymała; Jan we łzach 
cały stanął nad kolebką i 
trzeciego dnia już mu chciał 
trąbić dla zabawki, szczęściem 
potrafiono to jakoś na potem 
odłożyć. Staś przypomniał mu 
młodsze lata, gdy jeszcze Joa
chima piastował i zabawiał, 
serce mu uderzyło pierwszy 
raz w życiu rzekł do siebie: 
niech djabli wezmą polowanie, 
trzebaby nam domu, jejmości 
i dziecka pilnować. 

Były to jednak tylko wy
skoki czułości, które się wkrót
ce powszedniejszemi uczuciami 
zacierały, myślistwo odzyski
wało nad nim władzę, jesień 
przychodziła z rosą, psy za
wyły zamknięte, musiano po
lować, jak było wytrzymać! 
Pan Joachim jednak powracał 
wcześniej, wyjeżdżał później i 
siadywał w domu dłużej, a Jan 
mu tego bynajmniej za złe nie 
miał, czasami nawet wybrał 
się do kniei po cichu, nie 
zachęcając panicza, aby mu 
towarzyszył. 

Szło wszystko szczęśliwie 
lat kilka i Stasiek podrastał 
na pociechę matce i ojcu a 

starowina Jan wykręcał mu 
piszczałki z łoziny, strzelał 
ptaszki, zbierał licie i zajęcze 
ogony, aby go wcześnie do 
myślistwa zaprawić, gdy jak 
uderzenie piorunu, padło na 
\iom nieszczęście. 

Jednego jesiennego poranka 
przybiegli dać znać do dworu, 
że w lesie pokazał się odyniec, 
który z sąsiednich ostępów 
kilka już razy wpadał w bory 
Starego; widziano go w uro
czysku na Hałem. Na tę wieść 
ruszyło się co żyło. Jan siadł 
na koń, porwano psy, pan 
Joachim ledwie mając czas 
żonę w czoło pocałować, po
gnał na koniu do lasu. Jan 
na oklep go poprzedził. Roz
stawiono strzelców, a że ody
niec na polankach w lesie 
rozpierzchłych, w zbożach 
włościan niemałe czynił szkody, 
iudzie się wiejscy dobrowolnie 
zebrali obławą przeciwko nie
mu. Pan Joachim z pośpiechu 
zapomniał o zwykłych w takim 
razie ostróżnościach, nie opa
trzył dobrze strzelby ,i stanął na 
przesmyku, którym dzik wedle 
wszelkiego podobieństwa prze
chodzić musiał. 

Założono psami... chwilę 
było cicho, las tylko szumiał 
posępnie, potem zagrały ogary, 
ucięły i zagrała znowu już 
widocznie z oka goniąc... za
drżały serca myśliwych, za-
tętniał i zahuczał las cały... 
w tem dał dał się słyszeć wy
strzał jeden i krzyk okropny. 

Jan, który stał niedaleko od 
Joachima, przybiegł w miejsce, 
z którego głos bolesny się 
rozległ, nieprzytomny, przelę. 
kły, przeczuwając już jakieś 
nieszczęście. Straszliwy widok 
go uderzył, pan leżał na ziemi 
we krwi brocząc, i niespokoj
ne, łzą bolcści zaszłe oczy wo
dził po głuchym lesie. 

Pierwsze wejrzenie tych 
oczów padło na biednego Jana; 
ujrzał to i wrzaskiem przera
żającym zwołał co żyło myś
liwych i obławę. Widok był 
okropny pan śmiertelnie,'ran
ny, konał prawie. Zajadły o-
dyniec po pierwszym wystrza

le, który go ciężko tylko ska
leczył, wedle instynktu swego, 
rzucił się wprost na dym; 
przypuścił go pan Joąchim, 
pewien będąc, że drugą rurę 
ma nabitą, tymczasem w 
pośpiechu zapomniał o niej, 
pniaka, ani drzewa nie było 
w blizkości, by się od napadu 
ratować; cięty w nogę upad' 
myśliwiec, a dzik rozpłataw
szy wściekły rzucił się 
dalej/ 

Wie potrafimy odmalować, 
co się działo z Janem, jaki 
krzyk wyrwał się z piersi 
wszystkich poczciwych ludzi, 
którzy tak serdecznie Joachi
ma kochali. Stracili przytom
ność i zapomnieli w pierw
szej chwili o ratunku, nikt 
nic nie robił, łamali ręce, 
klękali przy nim, płakali. 

Joachim słabnącym głosem 
mówił powolnie: — księdza! 
księdza! nieście mnie do 
dworu, krew upływa, życie 
uchodzi... do dworu. . . niech 
ich pożegnam . . . proszę was. 

Opamiętali się ludzie wresz
cie, zrobiono natychmiast 
nosze, a dwóch przodem po
biegli do plebana, który 
przeciwko ranionemu wybiegł 
z wyrazem najstraszliwszej 
boleści. Łzą zalane oczy 
księdza i szklanny wzrok 
dogorywającego myśliwca, 
spotkały się z sobą w mili 
czeniu wymownem, postawio
no nosze na ziemi, odstąpił 
ludzie, kląkł proboszcz u 
głowy konającego i przyjął 
ostatnie jego jękami przery
wane wyznania, błogosławiąc 
umierającemu przyjacielowi. 

— A teraz — odwrócił się 
do zgromadzonyeh swej gro
mady — teraz bracia moi — 
rzekł powolnie — sierot dwp-
je wam polecam, wy im 
bądźcie opiekunami, wy o-
brońcą. Nad was nie miałem 
lepszych przyjaciół, wam ich 
zostawiam spokojny. I spoj
rzał ku bliżej stojącym. — 
podejmujecież się opieki? 

Wszyscy płakali, tylko 
starzec jeden, Hryć Soroka z 
powagą przystąpił ku panu 
swemu. 

— W imieniu nas wszyst
kich — rzekł — przyj mu jemi 
twoją wolę ostatnią, i speł-
nim ją święcie, ale ty żyć 
będziesz, dla nas.. . dla nich* 

Joachim uśmiechnął się bo 
leśnie. 

— pamiętajcie — powtó
rzył — zostawiam was opie
kunami wdowy i sieroty, te-
mogę umrzeć spokojnie 
Nieście mnie do domu — z 
męzką rezygnacyą zawołał — 
po Bogu pierwsza ona i sie
rota. Ty księże idź przodem 
i przygotuj ją do ciosu; mnie 
powoli poniosą przez wioskę, 
pożegnam się z moją groma
da. . . Życie zatrzymam w 
sobie, bo muszę ją pożegnać 
i tego biednego robaczka 
pobłogosławić na życie. 

Łzy puściły się z oczu 
słabnącego, ścisnął za rękę 
księdza i wskazał mu na 
dwór, 

— Idź przodem — pow
tórzył cicho powoli, ostrożnie 
powiedz co się stało . . . tak 
Bóg chciał. 

Jan oszalały prawie, siadł 
na konia i popędził do Pod 
kamienia na wprost przez 
lasy i góry bez drogi po 
lekarza, był tam bowiem za
konnik jakiś, który słynął za 
doskonałego medyka. 

Joachima niesiono powoli, 
a cała wieś wstrząśniona 
wieścią straszną, wybiegła 

B. G SMITH, 
H. W. POSZ. < 

Chas. A. GILE. 
ZABEZPIECZENIA* KARTY 
OKRĘTOWE, PRZEWŁASZ
CZANIA I NOTARY AT Pt* 

BLICZNY. 
Mamy nietylko najwiękfcłą 

i najbezpieczniejszą agennyą 
cabezpieczenia w Winonie, leci 
aawet ca cały Północny Za
chód. Mamy w ręku maiflj 
więcej połowę wszystkich s* 
bezpieczeń w Winonie. 

Nie bierzemy więcej od m 
bez pie cze ni a w naszych te 
fcych Kompaniach jak inM. 

BIURO 
Ir. 66- 3rd 8U 

BŁul golami* HtfzkMfe 

W STEVENSPOINT 
założyła 

FAM TETTMAJER 
zona zasłużonego Ojczyźnie wiarusa 
S. TETTMAJERA pracownia kra
wiecką i szyje podług najnowszej 
modv damskie 

SUKNIE. 
Zamówienia wykonuje szybko 

sumiennie. 

Pierwszy o 
Fabrykant TABAKI 

do zażywania. 

w AMERYCE. 

Wyrabia tabakę w najlepszym 
gatunku w sposób starokrajski. 

Ponieważ praktykowałem 15 
lat w Europie przy fabrykacyi 
tabaki, przeto mogę sobie pochle
bić, iż wyrób tejże znam dokładnie. 

Za nadesłaniem znaczka dwu-
centowego wysełam próbki i 
nmk. 

Proszę adresować/ 

l»]<r&€T WOLFF 
778 Dubois Str, 
Detrot, Mieli. 
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FOR SALE BY OUUMhNU 

WWinonie sprzedało te maszyny 

E. Y. BOGART 
130 West Third str. 

wykształcony w Niemczech 
Lekarz 1 akuszer 

BIURO: ~ 
Nad apteką J. W. LAUERA. 

Mieszkanie prywatne: Nr. 
407 E. 5th Str. 

Godziny przyjmowania: Od 
godziny 9 do 11 przed połud
niem, tudzież od godziny 2sjiej 
do 4 po południu. 

7KTEN7-.? 
i mCAVtAld,lnmMAKKSjV 
\+W COPYRIGHTS.^ 

CAN I OBTAIN A PATENT ? For a 
prompt answer and an honest opinion, write to 
MUNN & CO., who have had nearly fifty years' 
experience in the Datent business. Commuu i ca
tions strictly confidential. A Handbook of In-
formation concerning Patents and how to ob
tain them sent free. Also a catalogue of mechan
ical and scientific books sent free. 

Patents taken through Munn & Co. receive 
special notice in the Scientific American, and 
thus are brought widely before the public with
out cost to the inventor. This splendid paper, 
issued weekly, elegantly illustrated, has by far the 
largest circulation of any scientific work in the 
world. S3 a year. Sample conies sent free. 

Building Edition, monthly, $2.50 a year. Single 
copies, 25 cents. Every number contains beau
tiful plates, in colors, and photographs of new 
houses, with plans, enabling builders to show the 
latest designs and secure contracts. Address 

. MUNN & CO., NEW YOKK, 301 BROADWAT. 
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NASZA POLSKA APTEKA 
w IV wardzie 

ii a rogu nile 5 tej i Carimona 
zaopatrzona we wszystko co tylko w przypadku choroby w domn 
potrzeba. 

niz 
iw Lekarstwa świeże, i za te same pie

niądze wszystkiego więcej dostaniecie, 
gdzieindziej. 

Towar drogieryjny,jako to farby, benzynę,różne oleje,oraz okulary, 
sprowadzamy z najrzetelniejszych, najlepszych źródeł. 

W aptece w 4tei wardzie mamy jako zawiadowcę egzaminowane
go aptekarza, rodowitego Polaka 
pana MIECZYSŁAWA fiOWILEWNKIEOO 

APTEKA NIEMIECKA 

J. W. Lauer'a 

4 

inana wszyst« 
Winonie, a tak-
•kolicy z aku-
kenywanlu za-
broci lekarstw 
irarów oraz ta-

cJg kimPolakom « 
źe farmeram * 
ratności wy 
mówień. z do-
i wszelkich to-
niosai. 

sprzedaje cząstkowo 
DROGĘ RYE, LEKI I CHEMIKALIA 
O FARBY, OLEJE, POKOST i t. d. 

Czyste wina i likery na użytek lekarski. — Drzewa farbie* 
ikie, materyaly farbiorskie wogóle. — Za przyrtą 
heni* lekarstw, tudziei ich dóbrob d.aj« się yoarancyą. 

Ufam, iż Kochani Druobowie Polacv, szczególnie zaś farni«r«J| 
caazczycaó mnie bedą zaufanieniera, jakiem mriie dot|d dwif 

s \ J. W LAUER • 
Róg ftciej i Franklin ulio 

WM. SCHELLAS D FAKLER 

Schellhag & Co. 
. BROWAR 

piwa sądkowego 
i butelkowego 

w Winona, Ulinu. 
Piwo to bardzo czyste 1 

zdrowe, a zawsze się . \rzvr»j.t 
świeżo. 

BOLESŁAW 
czyli 

dalszy ciąg 

GENOWEFY 
CENA 30 cent. 

Pisać po tę książkę do księ
garni WIARUSA pod adresem: 
H. DERDO WSKI, 59 E. 2nd Str, 
Wjnona, Minn. 

Adwokat i Doradca 
prawny 

J A M S  A .  T A W f l E !  
Poleca się Szanownej Publiczność 
polskiej w Wmonie, której jei 
meraz służył w różnych 8|dach n 
prawach prawniczych. 
BIURO: 66 W. 3rdS. 

Morgans Block, 
Rotnu 22 

WSTĘP UJCliś 
<1o 

BRACI GRIESEL 
przy mennym rynku w duum 

p. prochowicza 

Najodpowiedniejszy tam Sa 
LON DLA. ROBOTNIKÓW 
oraz NAJRZETELNIEJ SZ A. 
GROCERNIA. 

B r a c i a  G r i e s e l  z e  
wszystkich salonistów w Wi
nonie NAJWIĘCEJ PIWA 
PRZEDAJĄ. 

Najlepszą kawę herb a-
t ę mają i wszelkie inne 
towary grocerne w najlepszym 

gaiunku utrzymuj Miejcie 
w łaskawej pamięcifirmę: 

GREEN BAY WlM\ 

ST. PDAl KOLEJ 
Najlepsza i Najprostsza 

nn'ę<lzy 
La Crosse, Winona 

i 
Neillsville, A peleton, 

Eau Clairio, N^enah, 
Grand Menasha, 

Steven? Point, OnhRosh, 
New London, Fond du Lac, 

G r e e n  B a y  
oraz W8zrsstki«rrii punkt mi 

WSC 0 O b. W i SCoNSJLN C, 
Dri»Ł£» do 

Kopalń żelaza 
POŁNOCN KfrO MICHIGANU 

i 
nad LAKfrl OiUPKUlOH 

Scisłt połączenia 1 szybka jazdfr* 

Baczcie, hy vrasa -tykiel 
wskazywał kolei żelazna. 

GREEN BAY, WINONA 
& ST. PAUL 

SJ-Champion J. B. Last 
Soperintendant P- 6 A Agi 

Green Rav Wis- Gmi Bav wif 


