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napisał 

WŁADYSŁAW ORDON. 

(Ciąg dalszy.) 

Usiłowania były daremne... 
Biedma Zosia opuściła rQCe i 
stała jak posąg zamyślenia, z 
jasnowłosą główką ną bok 
nachyloną 

Naraz uderzyła rękami i 
skoczyła z trwogą.... 

— Wieczorem!.... ach mój 
Boże! napisał, ie przychodzi 
wieczorem, a wszakże to już 
wieczór. 

Wychyliła głowę za okienko. 
Słońce zachodziło po za sinie
jący w oddali las, ozłacająo 
drzew szczyty; świeższy wiatr 
zawiewał, liście drzew 
szeptały, jakby namawiając 
się; w dalszych alejach ogrodu 
słychać było gwar zmiesza
nych głosów i stąpanie. Po 
nad innemi głosami górował, 
jeden, gniewny i rozkazujący. 
Zosia zbladła i cofoęła się od 
okna. 

— Matko, Boska, to ojciec! 

i w strasznym swoim humorze! 

Co oni tam robią? Ach zdra 
dził się svrojemi śladami! Jesz
cze gotowi schwytać go,pobić... 
Kto wie? Zabić może... 

I na eamą myśl o tem 
oczy dziewczęcia napełniły się 
grubeoii Izami.... Ziłamała 
ręce.... 

— Co robić, jak poradzić? 
— szepnęła z rozpaczą — 

Czy ja wiem gdzie go szukać? 
Zwierzyć się przed matką? 
Ona się może domyśla.... 
Wszakże widziałam, jak oglą 
dała się nieraz, kiedy chodzi) 
za nami w jesieni.... Ale 
jeżeli się rozgniewa.. Ach 
któż mi pomoże? — 2.a wolała 
z beasiiną żałością, zasłaniając 
sobie twarz rękami. 

— Ja — i z całego ^sercu! 
— odpowiedział jej głos czyjś 
m piecami. 

Dziewczyna ccfuęła się i 
obejrzała trwożliwie. 

Po za nią stał czcigodny 
sprofesor Oczko,z uśmiechniętą 
•słodko twarzą, lekko i filuter
nie przymróżonem lewem 
okiom, przypatrując się jej z 
rozkoszę i rozwagą, jakby 
przeżuwał jakiś ważny zamiar. 

— Acb, jakże mnie też 
pac przestraszył! — zawołała 
z dąsem Zosia. 

— A to czemu, gołąbku?— 

zapytał z przymileniem profe 
sor — czy mojemi siwemi 

wąsami (aió^ił to przez 
kotkieteryą, wąsy bowiem 
b',ły wy czernione i po kawa-
lersku nastroszone)? 

— Bynajmniej,, ale tein 
nagłem odezwaniem się. Dawno 
pan tutaj? —dodała z obawą. 

— Od chwilki, aniołku! 
Wszedłem tu przy ostatnich 
słowach twoich i rad bym 
wiedzieć, co duszyczkę moję 
w ambaras taki wprawia?., 
ośmielmy się — dodał pieszot 
liwie. O czemżeto mówiliśmy? 

— O nicaem, marzyłam 

głośno — odparła uspokojona 
już Zosia, myśląc teraz tylko 
o tem, jakby najrychlej po
zbyć się zalotnego staruszka i 
wydostać się do ogrodu dla 
sijczenia, co się tam dzieje.Ale 
profesor cie wydawał frię 
bynajmniej w chęci zakończę 
nią tego tete a tęte, owszem 

zdawało się, że by\ nader rad 
z ckoliczności i korzystać z 
niej postanowił, ba! myślał 
nawet zabrać tię do dłuższej 
rozmowy. Przystawił bowiem 
krzesełko jedno Zosi, a drugie 
sobie przy oknie, w ten spo
sób, jakby ją cbciał zabary
kadować i odwrót jej odciąć. 
Wyjął potem fular z kieszeni, 
obtarł uważnie osulary i na 
łożył, poprawił czupryny i 
odkrząknął. Na te wszystkie 
przybory i namaszczoną minę 
profesora Zosia spoglądała z 
roztargnieniem i niecierpliwoś
cią, wreszcie zdobywając się 
na odw8gę zawołała. 

— Ach! profesorze, dobrzej 
żem przypomniała.. Przepra
szam pana, że go zostawić 
muszę na chwilę samego i 
pójdę spełnić polecenie mamy. 

— Powolutku, klejnotku — 
rzekł zatrzymując ja za rękę, 
której już nie puścił profesor 
— na wszystko będzie czas, 
a teraz dziesięć minut musisz 
podarować przyjacielowi, który 
cię o to prosi. 

— Ja natychmiast wrócę! 
— prosiło się dziewczę. 

— A ja natychmiast odejdę, 
koraliku odparł z pewną 
powagą profesor — odejdę, 
skoro ci rzeczy wielce ważne 
dla mnie, a może i dla ciebie 
wypowiem. 

—• Cóż to być może? — z 

ukrytą niecierpliwością i wzra-
stającem roztargnieniem zapy
tały dziewczyna. 

— Cierpliwości, cierpliwości! 
mój klejnotku — rzekł profe
sor jeszcze bardziej pieszczenie, 
trzymając ją za ręk^ i przy
kuwając się bliżej. Csv myśla
łaś też kiedy o miłeści? 

— Ja? — zawołało dziew
czę, zalewając się rumieńcem, 
na myśl, że Oczko domyśla 
się może i przyciskając 
mimowolnym ruchem ukryty 
w zanadrza bilecik. Co znaczy 
to zapytanie? 

— Wybornie rzekł do siebie 
profesor wpatrując się z 
rozkoszą w różową twarzycz
kę sąsiadki — niewinność aż 
tryska przez skórę! tego mi 
potrzeba. I dodał głośno: — 

Dziwi cię moje zapytanie? 
Zaraz się wytłumaczę! Słysza
łaś już może tu i ówdzie 
brednie o zapałach uczuciach 
wzajemnych, uniesieniach.. 

Wszystko to frazesy, ognie 
bengalskie, po których trochę 
dymu i osmolonych papierków 
zostaje. Jedyne szczęście jest 
w przywiązaniu spokojnem, 
pewnern i wiernem doświad
czonego człowieka, dla którego 
życie już nie ma tajemnic, a 
uczucie każde zapuszcza w 
nim korzenie głęboko. 

— Do czego on dąży? — 

szepnęło do siebie dziewczę, 
niespokojnie nasłuchując, co 
się dzieje w ogrodzie. — Ach 
żeby już sobie poszedł! 

— Taki tylko człowiek — 
ciągnął dalej profesor z miną 
zadowolnioną i z naciskiem, 
jak gdyby przysłuchując się 
sam sobie i poklaskując — 
laki tylko człowiek młodą i 
niewinną duszę od burz i 
zawodów uchroni, a jeśli się 
z uią połączy, da jej głębokie 
przywiązanie dojrzałego męż
czyzny i czułą opiekę ojca... 
Taką... 

— Profesorze, jeżeli to 
wyjątek z nowego twojego 
traktatu — przerwała niczego 
nie pojmująca dotąd Zosia, to 
chciej odłożyć to na później, 
bo mama gniewać się na mnie 
będzie. 

— Będiiemy ją przepra

szać oboje—odparł bynajmniej 
nie zbity z tropu pan Oczko 
— a teraa posłuchaj dal^j. 
Taką, powiadam duszyczką 
świeżą i zagrożoną mnóstwem 
nieszczęść i cierpień życio~ 
wych jest twoja, aniołeczku 
dusza,a cóżbyś powiedziała.... 
gdyby... 

W tej chwili w głębi ogrodu 
rozległ się głośniejszy i jakby 
urwany wrzask. Wrzask ten 
wzmagał się i zbliżał. 

— Cav słyszysz pan? zawo
łała gwałtownie Zosia — co 
się tam dzieje.... 

— Eh! to ojciec twój 
wyprawia komedye ze swoją 
obławą, kopie doły, zastawia 
żelaza. A skończy jak zwy 
czajnie. 2ab nałapie, nakrzyczy 
się i spoczną. To nic dzieciątko 
moje—rzeki słodko — pozwól 
mi dokończyć. 

Wziął ją za rękę, a drugą 
wysunął jakby pragnąc ją 
objąć. Zosia bez tchu i samo-
wiedzy, zasłuchana, nie wie
działa co się koło niej dzieje. 

— A cóżbyś powiedziała, 
pytam się — rzekł pochylając 
się ku niej profesor — gdyby 
tym człowiekiem, który chce 
cię ocalić, i miłością, a opieką 
cię otoczyć, gdybym tym 
człowiekiem był ja!.. 

Profesor wstał i z miną 
zdobywcy, ze słodkim uśmie* 
chem czekał efektu słów 
swoich. Nie miał jednak 
czasu na odebranie odpowie
dzi, bo nagle rozdarł powie
trze okrzyk okropniejszy od 
wojennego hasła Mohikanów, 
zaszumiały krzaki, słychać 
było biegnących w różnych 
kierunkach ludzi, i głos 
gromowy p. Alfreda... 

— Trzymaj! łapaj! Zachodź 
cie mu od lasu. Zastępuj mu 
od drogi! Tu być musi! 
Wyciągnąć się w łańcuch! 

Zosia targnęła się i chciała 
biedź ku drzwiom. Profesor 
zastąpił jej drogę. 

— Zgadzasz się więc? — 

zapytał wyciągając do niej 
ręce. 

— Na wszystko! na wszyst
ko! tylko idź pan, ratuj, zapo
biegnij nieszczęściu! Tam się 
ces okropnego dzieje! 

— W tej chwili idę; ale 
weź pierwej ten pierścień na 
znak, ie przyrzekasz być moją 
żoną. 

— Pańską żoną?— zawołała 
oburzona Zosia. —Tu rozległo 
się dalekie i żałosne wycie psa 
i naraz wrzask wzmógł się i 
w stronę tego wycia potoczył. 

— Idź pan, idź pan! zakli
nam niech go nie zabijają. 

I upadła nieprzytomnie 
prawie na kanapę. Protesor 
tlumaczęc sobie to wzruszenie 
na swoję korzyść, wcisnął jej 
obrączkę na palec, pocałował 
ją z galanteryą w rękę. i dla 
uspokojenia jej wybiegł jak 
najskorszym krokiem. Zosia ze 
łkaniem uklękła przy oknie i 
gorąco poczęła się modlić. 

IV. 

Wróćmy teraz na chwilę do 
pani Hermioii, w rozpaczy 
szukającej posłańca, i zapalo 
nego pomstą pana Alfreda. 

Posłaniec się znalazł. Była 
nim maleńka wiejska, lniano 
włosa, zasmolona dziewczynka 
która jak wiatr popędziła do 
miasta z króciutkiem bileci
kiem, zawierającym te słowa; 

„Niebaczny młodzieńcze, 
ratuj się i nie śmiej się po 
kazać blizko mojego domu. 
Wszystko przebaczam za tę 
cenę. Inaczej prócz nieszczęś 
cia, innego owocu swych 

K8IĄŹKJ RELIGIJNE Z OBRAZKAMI 
w księgarni 

A. RIFFARTH 
42 Barclay Street, Mew York. 
Polecamy Przewielebnemu Duchowieństwa polskiemu, jako też 

pobożnemu polskiemu ludowi nastgpuj|ce ksi|żki najnowszego wydania; 

l) Przewielebnego ks. Leonarda Groflinego książka do 
oświecenia i zbudowania duszy chrzeńciańsko -katolickiej 
czyli wykład Lekcyj i JEuoanqielij, wraz n nauką wiary i 
obyczajów, oraz życiorysami Swigtych Pańskich — wydanie 
cudowe, ozdobione 106 pięknemi obrazkami i dwoma obra
zami kolorowymi; obejmuj'e stronic 976 ... 

2j Zycie św. Alojzego Oonzagi, z ilustracyami i koloro
wymi obrazkami, stron 466. Bogato złote wyciski z 
uterałem 

3) Żywot N. P- Mayi i św. Józefa, z l odatKiem miejsc 
pątniczych w ziemiach polskich, z ilusrtacyami i kolorowemi 
obrazkami, bogate złoto, wyciski z futerałem 

4} Żywot Fana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa i Najśw. 
Maryi Panny, duży druk, z obrazkami, bogate złoto 

h) żywoty Świętych, z ilustracyami i kolorowemi obraz, 
zami, 1176 stron. Oprawne w płótno angielskie, bogate złote 
wyciski, z futerałem 

6) Książeczka Różańcoiea, z obrazkami, zarazem książka 
do nabożeństwa 

1) Piętnaście tajemnic żywego Różańca św 

$2.00 

$2.00 

$4.00 

II 

8) Tajemnice Różańca iio.... 

9) Książeczka o św. Józefie. 

10) Przewodnik do Najsł. 
nabożeństa, złote brzogi, skóra — 

Serca Jezusa, książka do 

11) Ta sama książka do nabożeństwa, pół skórek 

12) Pociecha dusz w czyściu cierpiących, książka 
nabożeństwa, skóra, złote brzegi 

do 

13) Ta sama książeczka półskórek. 
14) Cześć Maryi, książka do nabożeństwa na każdy czas, 

osobliwie w miesiącu maju 

$5.00 

50c. 

15c 

10c. 

15c 

$1.00 

^tl.^0.65 

$1.0u 
80.75 

$0.65 

mąm 
New York 42 Bareley Street. 

Słownik 
POLBKO-ANGIELSKI I 

ANGIELSKO-POLSKI 
Dzieio to ies<- w dobrej mocnej oprnwio ze złoconemi iiterami na 

okładkach w formacie biblii. Kosz tu jo 4 dolary. Podane w nim jest, 
i&k się każde angielskie słowo nazywa po polsku i iak się wymawia 
po polsku; oraz co znaczy każde polskie stowo w języku angielskim. 

Przysełajcie na moje ręce po 4 dolaiy, a każdemu Słownik na
tychmiast wyślę. 

H. DERDOWSKI 
59 E. 3 ud Str. 
WINOWA, III w nr. 

MAX A CrOLTZ 

WM. SCHELLAS D. FAKLBR 

Schellhas & Co. 
BROWAR 

piwa sądkowego 
i butelkowego 

w Winoiia, MJnn. 
Piwo to bardzo czyste a 

zdrowe, a zawsze się trzyma 
świeżo. 

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

Chas. A. GILI.1 

ZABEZPIECZENIA, KART* 
OKRęTOWE, PRZEWŁASZ
CZANIA I NOT ARY AT PU

BLICZNY. 
Mamy metylko najwięksi^ 

1 najbezpiecznieiszą agenoyą 
tabezpieczenia w Wiuonie, leci 
nawet na cały Północny Za
chód. Mamy w ręku maiflj 
więcej połowę wszystkich &*• 
bezpieczeń w Wiuonie. 

Ni® bierzemy więcej od s* 
bezpiebzenia w naszyck to 
igrch Kompaniach jak i&oa. 

BIURO 
JSr. 06— 3rd Sto 

Had. golami Hitzk®sn» 

WSTĘPUJCIE 
do 

BRAG! GRIESEL 
przy siennym rynku w cfomu 

p. PROOHOWICZA 

Narożnik 

5 tej & 

Ir. m 
E. Brd Str. 

w środku 
miasta 

NASZA POLSKA APTEKA 
w IV wardzie 

iaa rogu wile 5 tej I Carimona 
zaopatrzona we wszystko co tylko w przypadku choroby w domn 
potrzeba. 

JdBfLekarstwa świeże, i za te same pie
niądze wszystkiego więcej dostaniecie, niż 

'l • • T * gdzieindziej 
Towar drogieryjnyjako to farby, benzynę,różne oleje,oraz okulary 

sprowadzamy z najrzetelniejszych, najlepszych źródeł. 
W aptece w 4tei wardzie mamy jako zawiadowcy egzaminowane

go aptekarza, rodowitego Polaka 
pana MIECZYSŁAWA KOWALEWSKIEGO. 

APTEKA NIEMIECKA 

J. W. Lauer'a 
mana wazyst* 
ffinonie,a tak-
ikolicy z aku-
kanywanlu za-
broci lekarstw 
irarów orafc ta- rejs 

kimPolaksm n 
ie farmerom n 
ratnosci wy* 
mówień, s <U-
1 wszełkick to
ni ości. 

^ sprzedaje cząstkowo 
DROGERYE, LEKI I CHEMIKALIA 
O FARBY, OLEJE, POKOST i t. d. 

Dzyste wina i likery na użytek lekarski. — Drzewa farfaiftF 
ikie, materyaly farbiarskie wogóle. Za, sumienna przyrzq 
iMnis lekarstw, tudziel ich dóbrok daje się gwarancyą, 

Orncliowie Polacv. fczczezóluie za i Ufam, iż Kochani Druchowie Polaov, ^. 
s&wczvc&d moi® zauf&nienioni, jakiem mni© oot^d u$xiti 

t, o J. W LA U ER 
szczególnie zaś farm«rsy9 

Róg Sciej i Fran&liis ulio. 

Najodpowiedniejszy tam Sa 
LON" DLA. KOBOTNlKÓW 
oraz NAJRZETELNIEJSZA 
GrROCERNIA. 

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

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

gatunku utrzymuj Miejcie 
w łaskawej pamięcfirmę: 

GREEN BAY WlMI 

ST. PIJIL KOLEJ 
Najlepsza i Najprostsza 

między 
La Crosse, Winona 

i 
Neill8ville, Appleton, 

Eau Cl&irie, Neenah, 
Orand fUpids. Mcnasha, 

Stevens Point, Oshkosh, 
Neir London, Fond du Łao, 

G r e e n  B a y  
r 

ora* wszystkiemi punktami 

WSCBOO. WISCONSING, 
Droga do 

Kopalń żelaza 
POł,NOCNEGO MICHIGANO 

i 
nad JLAJKE SVPEBIOB 

Scigł* połączenia 1 szybka jazda* 

Baczcie, by wasa tykief 
wskazywał kolei żelazna. 

gbeen.bay. wigogA pAUŁ 

SJ Champion 
Superintondant 

Green Bay W's-

J. I!. Last 
P. G A 

Green BaY vv^, 


