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SAMUEL ZBOROWSKI. 
USTĘP HISTORYCZNY. 

(Ciąg dalszy.) 

Lecz ośmielony poprzednią 
bezkarnością, zuchwały Samuel 
nietylko nie opuścił Polski, ale 
jakby na urągowisko władzy kró
lewskiej z coraz liczniejszym dwo
rem koło Krakowa przejeżdżał, 
niedaleko bowiem ztamtąd we wsi 
Piekarach mieszkała krewna Samu
ela pani Włodek, młoda i piękna 
wdowa, do której czgsto w odwie
dziny przybywał. 

Zamoiski, który bfł zarazem 
starostą krakowskim, kilkakrotnie 
przestrzegał Zborowskiego © złych 
skutkach takiego postępowania, 
lecz gdy przestrogi te okazały się 
daremne, nie mogąc znosić dłużej 
takiego lekceważenia prawnej wła
dzy, gdy Zborowski znowu z 
wielkim dworem przybył do Pia. 
kar, Zamojski wysłał lam jednej 
nocy wojsko i kazał mu pojmać 
Samuela. 

Wojsko posłuszne rozkazom 
wodza otoczyło w cichości miesz
kanie pani Włodkowej, a znalazłszy 
cały dwór tak samej gospodyni jak 
i pana Samuela, głęboko po sute] 
wieczerzy uśpiony, dostało się bez 
najmniejszego oporu do wnętrza 
dziedzińca. Skrzypnięcie dopiero 
cdmjkanych wrót, ostrzegło o 
niebezpieczeństwie samą panią 
Włodkowe, która jedna tej nocy 
nie spała, cały bowiem wieczór 
była jakoś nie swoją, trwożyła się 
lada hałasem, lub głośniej wyrze-
czonem słowem, serce jej przeczu
wało jakieś nieszczęście i ohawa o 
los kochanego gościa nie dozwala
ła jej zasnąć. Ledwie też usłyszała 
skrzypnięcie wrót dziedzińca, zer
wała się szybko z pościeli, gdzie 
Da wpół tylko leżała rozebrana i 
skoczyła do okna, a ujrzawszy dom 
całr otoczony żołmerstwem, zro. 
zumiała wszystko, i szybko, nie-
wydawszy najmniejszego krzyku« 
pobiegła ao głównej sali, zaryglo
wała drzwi wcliodowie i wszystkie 
następne starannie także za sobą na 
klucz zamknęła. Potem dopiero 
wbiegła do pokoju Samuela który 
nie przypuszczając najmniejszego 
niebezpieczeństwa, spał sobie naj
spokojniej. 

•— Samuelu! zawołała, dotykając 
lekko jego głowy, zbudź się co 
prędzej, nie ma czasu do stracenia. 

Zbudzony Zborowski tem 
dotchuięciem, ujrzawszy panią 
Włoctkową z wyrazem trwogi na 
twarzy, zapytał co to miało znaczyć. 

— Uciekaj, ucieuaj co prędzej, 
ozwała się liani Wtodkowa. 

— Uciekać, powtórzył zdziwio
ny Samtfel? 

— Tak jest, uciekaj ale spiesz 
co żywo 

— Dla czego mara uciekać, 
zapyta! powtórnie?-

Wojska królewskie otoczyły 
dom do koła. 

Ta, wiadomość zafrasowała z 
razu Zborowskiego i widoczny 
niepokój zachmurzył mu czoło, 
lecz po krótkie] chwili odzyskał 
zwyczajną spokojność i słuchał bez 
wzruszenia, tak narzekań pięknej 
swej gospodyni, jako coraz głoś-
nieisze łamoiama do drzwi wielkiej 
sali, Które usiłowano otworzyć. 

— Na Boga, co czynić, mówiła 
płacząc pani Włodkowa —ratować 
się ucieczką już niepodobna — i 
obie ręce w rozpaczy przycisnęła 
do czoła! — Jest, jest sposób! za
wołała po chwili — tylko spiesz 
się Sumuelu, mówiła do Zborow
skiego, schowam cię, tak, schowam 
cię w bezpiecznem zupełnie miei-
«cu, i nikt cię tam znałeść nie po-

__ (Jbieraj się co żywo i chodź 
za mną, dodała, ja czekać będę na 
ciebie w tym tu obok pokoju, tylko 
prędko! na Boga prędko, bo wszyst 
ko będzie za późno! 

Zborowski jakby nie myśląc 
korzystać z podanego sposobu, 
siedział spokojnie na łóżku. Tym
czasem łoskot wyłamywanych drzwj 
zwiększony gwarem rozbudzonych 
służących i cisnących sie do sali, 
stawał się coraz głośniejszy. 

— Samuelu! dodała, jeżeli cA 

miłe życie, ieżeh ważysz moją spo -
kojność, spiesz się ja cię przecho
wam bezpiecznie. 

— Ja mara się chować, ja mam 
uciekać, odparł dumnie Samuel, 
żaden Zborowski nie był tchórzem, 
i ja mm nie będę. 

— Ależ co mówisz! zawołała 
w rozpaczy koobieta, któż uię po
sadzi ó tchórzostwo, któż nie zna 

twojej odwagi. Al© cheeszże oddać 
się w ręce ludzi czychających na 
twoją zgubę? Chceszże zginąć z ręki 
kata? 

— Ja zginąć z ręki kala powtórzył 
z uśmiechem dumy i zarozumienia? 

— Tak jest., wszystkiego oba
wiać się możesz. Wiesz, jak prze 
możnych masz nieprzyjaciół, jaK 
czyha nie ciebie Zamojski.Otóż je
mu właśnie dostałbyś się w ręce. 

— I on niepoważyłbw się nig
dy oddać głowy Zborowskiego w 
ręce katowskie. Cóżby na to po
wiedziała rodzina, co moi bracia, 
co wreszcie kraj cał>? 

W ciągu tei rozmowy i tych 
sprzeczek, czas uchodził i wojska 
królewskie, mimo słabego oporu 
stawianego przez służbę zamiesz
kałą wewnątrz dworu, (reszta bo 
wiem ludzi i dworzan natychmiast 
rozbrojoną i opanowaną została) 
zdołano wyłamać drzwi głównej 
sali jak i następne i wejść do po-
koiu, gdzie był Zborowski,którego 
wnet otoczywszy, na zamek do 
Krakowa zaprowadzono, 

Włodkowa pewna, że wszelka 
nadzieja ratunku stracona, załama
wszy ręce, głośno płakać zaczęła. 
Widząc ten jej żsl, te łzy rzewne, 
wzruszył się Zborowski i usiłował 
pocieszyć. 

— Czego płaczesz, mówił z 
czułością, uspokój się, wkrótce bę
dę wolnym i powrócę tu znowu. 

Ale słowa te nie utuliły jej 
ŻHIU, tylko mocniej jeszcze wzru
szyły, a gdy straż otaczająca Zbo
rowskiego, miała go już wyprowa
dzać z pokoju, ona się rzuciła ku 
drzwiom,jakby im broniąc przejścia, 
lecz wnet zrozumiawszy swą niemoc, 
padła na kolana, pochwyciła rękę 
Samuela i przycisnąwszy do ust, 
wyrzekła wśród łkania: „Żegnam 
cię, żegnam po raz ostatni w tem 
życiu." 

— Tak źle nie będzie, odrzekł 
spokojnie, więzień, nie bój się, 
nikt me będzie śmiał dotknąć 
głowy Samuela Zborowskiego. 

I prawdę mówił Samuel Zbo
rowski, niktby nie był śmiał, nie 
wyjmując samego JańaZamojskiego, 
kazać ukarać śmiercią tak wielkiego 
pana, bez wyraźnego rozkazu kró
lewskiego. To też zaraz po ujęciu 
tak potężnego więźnia, posłał Za 
mojski wiadomość o tem do króla 
z zapytaniem, jak ma nadal postą
pić, na co król w krótkich odpo
wiedział słowach: 
„Wściekły pies raz zabity nie kąsa." 

Zrozumiał Zamojski te słowa 
króla i na mocy służącycli mu 
praw postanowił postąpić z całą 
surowością i ukarać gardłem Zbo
rowskiego, który mimo ciążącego 
na mm wyroku banicyi, śmiał nie 
tylko powrócić do Polski, lecz 
jeszcze knować spiski z nieprzyja
ciółmi kraju i nastawać na życie 
króla, Posłał więc zawiadomienie 
0 tem postanowieniu Samuslowi, 
polecając, by się na śmierć gotował, 
albowiem następnego zaraz poranku 
rozstanie się z tym światem. 

Zborowski nie chciał zrazu wie
rzyć temu zawiadomieniu, ale gdy 
niedługo potem przyszedł ksiądz, 
by go na śmierć przygotował, żal 
mu się zrobiło życia, żal swbj 
młodości tak marnie przepędzonej, 
żal tylu zmarnowanych darów 
Bożych, żal wreszcie pani Włod-
kowej, która go tak ciężko opłaki
wać będzie, i w rozpaczy padł 
krzyżem na ziemię i gorzko nad 
swoim losem zapłakał, a łzy tak 
obficie polały się z jego oczów, że 
podłoga cała została niemi zwilżo
ną. Nie długo wszakże uspokoił 
się, odzyskał wrodzone sobie męz-
two i odwagę, przygotowywał się 
na ostatnią godzinę, a wyspowia
dawszy się i otrzymawszy roz
grzeszenie, resztę nocy spędził na 
rozmowach z księdzem i rozparrrę-
tjwaniu swego żywota. 

Jakże w owej uroczystej chwili 
śmierci, wydało mu się nikczemnem 
1 małem tof  za czem całe życie go
nił, bo czemże są wówczas, dosto
jeństwa, majątki, sława? Wtenczas 
to dopiero człowiek ocenia rzetelną 
wartość wszystkiego i radby naj
cięższą iiawet ofiarą okupić zmar. 
nowanie i niegodne użycie tylu 
darów Stwórcy, bo wówczas jedynie 
myśl zdziałanego dobra, może nas 
nieco pocieszyć. Ale na nieszczęście 
Zborowski mało co dobrego zdzia
łał w życiu, a myśl krwawych za
targów i niesnasek, jakie na własną 
rad był sprowadzić ziemię dla 
osobistej korzyści, nie pomny na 
koniecznie ztąd wypływającą nie
dolę tylu biednych ludzi, gorzkim 
żilem napełniła jego serce, 

— Ojcze,- mówił on skruszony 

do swego spowiednika, zaprawdę 
niegodny jestem miłosierdzia Bo
żego, bo gdy stanę przed jego 
strasznym sądem, czemże się zasło* 
nię od Jego gniewu? Gdzież są łzy, 
którem osuszył? Gdzie strapienia 
którem osłodził? O! jakiż ja nędzny! 
tyle miałem sposobów wspomagania 
biednych, tyle łask Opatrzność 
Boska hojną na mnie sypała ręką', 
jakiż z nich zrobiłem użytek; wszyst 
ko tylko na własną obracałem ko
rzyść, o sobie, i zawsze tylko o 
sobie myślałem; cierpienia bliźnich 
były mi obojętne i słuszną dziś 
uznaję karzącą mnie rękę Boga. 
Oby tylko kara na tej odebrana 
ziemi, zmniejszyła tę, która mnie 
czeka w przyszłości! 

— Synu mój, odpowiedział ka
płan, skoro uznajesz swoje winy i 
żałujesz za nie, już ci je Bóg 
miłościwy odpuścił, bo skrucha 
żal najcięższe nawet zmazuią zbrod
nie. Ufaj przeto miłosierdziu Boże
mu, który nie kary, lecz nawiicenia 
pragnie grzesznika. 

Na tych i tym podobnych 
rozmowach zeszła noc cała, a skoro 
zaświtało, weszli do więzienia 
zbrojni pachołkowie. Jak tylko ich 
ujrzał Zborowski, zaczął się natych 
miast ubierać, przywdział na siebie 
bogaty żupan atlasowy i deli ją 
czerwoną podszytą rysiami, potem 
pożegnawszy się i nie rzekłszy 

'słowa, szedł na miejsce przezna 
czone na jego stracenie, a że 
Zamojski obawiał się, by krewni j 
przyjaciele Samuela nie wszczęli 
jakiego rozruchu, kazał go zatem 
ściąć na (Jzieclzińcu o godzinie 
bardzo rannej/ zaraz spostrzegł 
Zborowski rozesłane czerwone 
sukno na którem stał wzniesiony 
pieniak, a tuż obok stojącego kata 
z gołym mieczem; ujrzawszy to 
zadrżał mimowolnie, zatrzymał się 
na miejscu, spuścił głowę i ścisnął 
silnie za rękę idącego obok księdza. 

— Synu mój, odwagi — szepnął 
mu łagodnie kapłan, pamiętaj że 
Jezus Chrystus Święty na Zbawi 
'jiel poniósł śmierć stokroć strasz
niejszą! On, sama świętość, sama 
niewinność, a to aby nas grzesznych 
od wiecznej wybawić zguby;* — 
pomnij na tę ofiarę, ona ci doda 
siły i odwagi! 

Te słowa uspokoiły więźnia, 
który chcąc iść dalej, podniósł 
spuszczaną dotąd głowę, ujrzał tuż 
naprzeciwko siebie Zamojskiego, 
Obecność tegc człowiek#, którego 
sądził sprawcą swej przedwczesnej 
śmierci, silne znowu na nim zro
biła wrażenie, lecz wrażenie zupeł
nie odmienne. Geiew i oburzenie 
zaczęły na nowo miotać jego już 
uspokojonem sercem. 

— Samuelu Zborowski! zowołał 
Zamojski, odpuść mi śmierć twoją 
którei jestem niewinnem tylko na
rzędziem. 

— Nie odpuszczę! odrzekł w 
gniewie Samuel, bo mnie tracisz 
niewinnie. 

— Odpuść! powtórzył raz jesz
cze Zamojski, ja tylko wykonywam 
to co mi nakazano. 

— Nie odpuszczę, odrzekł zno
wu Samuel. 

— Odpuść! ozwał się po raz 
trzeci Zamojski, zaklinam się od
puść dla miłości Boga! 

Na te słowa wyrazy gniewu 
zamarły na ustach Zborowskiego, 
spojrzał z wahaniem i niepewnością 
na swego nieprzyjaciela; w tem 
silne ściśnienie ręki przez swego 
spowiednika przywiodło mu na 
myśl jego własne przewinienia, 
słowa cichym przez niego wyrze
czenie głosem: ,,J«zus Chrystus 
odpuścił tym co Go krzyżowali, 
naśladuj że go choć w chwili 
śmierci, gdyś za życia tak mało 
ważył Jego przykazania, skruszyły 
go zupełnie i powiedział uroczyście. 

— Odpuszczam dla miłości 
Boga, tak jak pragnę by Bóg moje 
własne odpuść ł przewinienia. 

Potem Samuel zbliżył się do 
miejeca stracenia, a gdy stanął na 
rozesłanym suknie, spojrzał raz 
jeszcze w około siebie wchodzące 
właśnie słońce jasnemi promieniami 
ozłociło wieżę katedralnego kościoła 
i odbijało je w złotym krzyżu 
jaśniejącym na jei szczycie. 

— Piękuym jest świat, powie
dział Zborowski, lecz jakie znikome 
jego powaby, jakże nie stałe serca 
ludzkie, tylu miałem krewnych, i 
przyjaciół, tylu dworzan, tak liczną 
służbę, a dziś gdy przychodzi u-
mierać jestem sam jeden! gdzież 
są moi bracia? gdzie przyjaciele? 
To powiedziawszy zasłonił oczy 
ręką i dwie łzy spłynęły mu po 
licach, lecz prędko otrząsł się 

KTO CIERPI 
ną jaką CHOROBĘ NIEULECZALNĄ, ta
ką, której zwyczajni doktorzy wyleczyć nie 
moga, niechaj się uda do sławnego lekarza 

WHITE BEAVER 
(DR. FRANK POWELL) 

w La Crosse, WIS. 
Od lekarstw Dr. Fr. Powella ustępują mianowicie nastę-

puj*ące cierpienia: 

(NIEUSTANNY BÓL GŁqWY, CHORA 
PIERŚ, SŁABO CI MACICZNE, ZA
WRÓT W GŁOWTE i t. d.) Dalej: 

Wielka choroba, Suchoty, Dy
chawica, otwarte rany, wrzody i 
tryszcze, reumatyzm i choroby 
oczu. 

DR. FRANK POWELL gruntownie się wyuczył sztuki lekarskiej 
w najwyższych szkołach doktorskich w Ameryce. Miał też sposobność 
nauczyć się od IN DY AN leczącej mocy różnych ziół i traw, od nie
pamiętnych czasów do leczenia chorób używanych. Jest on lekarzem 
wojskowym regularnej armii Stanów Zjednoczonych i egzaminującym 
eliirurgiern. 

Naukę w szkołach nabytą udoskonalił długoletną praktyką i wyro
bił sobie własną metodę leczenia. 

Leczy także listownie. Choremu,który zasięga jego rady piśmiennie, 
poseła do wypełnienia papier z rozmaitemi zapytaniami. Lekarstwa 
przeseła także, na żądanie, przez pocztę lub expresam. Ale że 
w LA. CROSSE jest więcej osób nazwiskiem Powell, przeto uprasza 
się na rogu koperty u góry napisać WHITE BEAVER (Biały Bóbr), 
pod którym to przydomkiem znają naszego ..sławnego doktora różne 
szczepy Indyańskie w Ameryce. 

BROWAR 

WM. SCHELLAS D FARLBB 

Scliellhas & Co. 
. BROWAR 

piwa sądkowego 
i butelkowego 

w Wfnoi ia,  minn.  
Piwo to bardzo czyste a 

idrewe, a zawsze się trzyma 
ćwieżo. 

W WINONIE jest DR. FRANK 
POWELL w każdy pierwszy i trzeci Czwar
tek każdego miesiąca. Kwaterę swoją ma w 
hotelu na dworcu kolei NORTH WE
STERN. 

Ufajcie temu 
Doktorowi! 

MAXA GOLTZ 
Kr. 272 

E. 3rd Str. 
w środku 
miasta 

Narożnik 

| 5 tej & 

Cariinona 

NASZA POLSKA APTEKA 
w IV wardzie 

na rogn nile 5 tej t Carlmoira 
zaopatrzona we wszystko co tylko w przypadku choroby w domn 
potrzeba. 

JrthLekarstwa świeże, i za te same pie
niądze wszystkiego więcej dostaniecie, niż 
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 MIECZYSŁ4WA KOWALEWSKIEGO. 

H. GL SMITH. 
H. W. POSZ. J 

Ckas. A. GILE. 
ZABEZPIECZENIA* KARTT 
OKRĘTOWE, PRZEWŁASZ
CZANIA I NOTARY AT FFFR 

BLICZNY. 
Mamy metylko najwiękfcsą 

i najbezpieczniejszą agencyą 
tabezpieczenia w Winonie, leci 
nawet na cały Północny Za
chód. Mamy w ręku mawf 
więcej połowę wszystkich s*» 
feezpieczeń w Winonie. 

Ni© bierzemy więcej od m 
kezpieczttnia w naszych 
Aycb Kompaniach lak iaaL 

BIURO 
Sr. €i«—• 3rd 

Had golaxaift Hit&koab 

WSTEPUJCIE 
do 

BRAG! GRIESEL 
przy siennym rynku w domu 

p. PROGI 10WICZA 

Najodpowiedniejszy tam Sa 
LON DLA KOBOTNiKÓW 
oraz NAJRZETELNIEJSZA. 
GROCERNJA. 

B r a c i a  G r i e s e l  
wszystkich palomstów 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: 

APTEKA NIEMIECKA 

J. W. Lauer'a 
mana wszyst-
Winonie^ a tak-
tkolicy z aku-
kanywaniu za-
broci lekarstw 
irarów oraz ta-

NiSI 
kim Polakom n 
ie farmerom m 
ratnosci wy* 
mówień, i d#-
i wszelkich ta
niości. 

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

Ozyste wina i likery na użytek lekarski. — Drzewa farbia* 
ikie, materyaly farbiarskie wogóle. — Z& mrnicnm przyną 
Jkenis lekarstw, tudziei ich dobroć daje się gwarancyą. 

Ufam, i i Kochani Druchowie PoUov, szczególni® za i farmwiy, 
Jrial MKGzyeaó mnie będą zaufanieniem, jakiem mnie dotyd dsovvfir 

J. W LAUER ) 
L \ ' Bóg leiaj i Fraafclia ulio 

GREEN BAY VMl 

SI. PIJAŁ KOLEJ 
Najlepsza i Najprostsza 

między 
La Crosse, Winona 

i 
Neillsville, Appleton, 

Eau Cl air i e, Neenahv 

Grand lUpida. Menasha, 
Steven* Point, Oshkosh, 

New London, Fond dn Lac» 

G r e e n  B a y  
i. %' ora* wszy8tkiemi punktami 

WSCBOIł. WISCONSINU. 
Droga do 

Kopalń żelaza 

PÓŁNOCNEGO MICHIGA.NU 
i 

nad LAKE SUPERIOB 

SciBł# półączenui i szybka jazd* 

Baczcie, by wasz tykief 
wskazywał kolej ielaznt. 

GREEN BAY, WINONA 
& ST. PAUL 

SJ- Champion J B. Last 
Snperintendant p. G A Agt. 

Green Bay YN- Green Bay vv& 


