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Powieść z czasów panowania królowej Elżbiety % 
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TTalter przestał się atąd 
wyrywać, calemi dniami 
rozmyślał nad środkami 
usłużenia swej pani, calemi 
nocami o niej śnił i marzył. 
Pokochał ją z całą gwałtowno# 
cią swego charakteru i 
młodzieńczym zapałemjwszyst 
ko się dlań w niej streściło, 
postawił ją na ołtarzu swego 
serca i poniekąd bałwochwalczą 
ukochał miłosGią. Zrazu nie 
zastanawiał się nawet, aiali 
wzajemność pozyska. Własne 
uczucie jui mu do szczęśuia 
wystarczał® zupełnie; a gdy 
zatęsctmił nareszcie za tą 
wzajemnością, nie śmiał i 
słówkiem rozerwać snów 
szczęścia. Alboż Konstancy a 
nieświadomą była tych uczuć? 
Pamiętać trzeba, że wzrosła 
na dworze tych Tudorów 
któryoh otoczenie odznaczało 
się zatrutą lekkomyślno
ścią: acz młoda, wiedziała 
jak mało ceniono miłość, 
prawdę i honor za dni owych: 
% razu bawiła się bezmyślnie 
wzbudftonemi w sercu młodzia
na uczuciami, nie przewidując, 
aby ztąd dlań powstać mogły 
strapienia; atoli cadto była 
szlachetną i dobrą, aby na te] 
wytrwać drodze: coraz lepiej 
poznawała i oceniała wyższość 
serca, które podbiła i wzajem
nie pokochała Waltera, nie z 
tak bał wochwałczem uniesie 
niem, ale z szezerem i 
glębokiem uczuciem. 

Hrabia Beauyille odjechał 
był do Londynu, a tymczasem 
Walter i Konstancya coraz 
lepiej się rozumieli, chociaż 
żadnym wyrazem tego sobie 
me przyznali. 

Izabela zaś coraz się 
bardziej odsuwała od towarzy
stwa. Nie mogła patrzeć na 
ślepe zdążanie brata swego w 
sidła nań zastawione przez 
ohytrego opiekuna. Wnosiła 
bowiem, że zachęca jego 

'ilość jedynie celem upoko* 
?r.ia go da mu odmową. Nie 
iobna jej było przypuszczać 

:ii chciał dać swą jedynaczkę 
żałemu banicie,kitdy mógł 
iwietniejszych dla niej 

ć związkach. Nie mogła 
0 Waltera uprzedzić, 
lem stosunek ich coraz 
| chłodniejszym, coraz 

"znaczniejsza odgradzała ich 
przegroda. Cierpiała nad tem, 
a nie przyznawała się jednak 
do winy. 

— Przeczułam dobrze, iż 
tak będzie; nie posłuchał rad 
moich, nie chciał się na mnie 
opierać; otóż koniectny wynik 
jego postępowania. 

Hrabia pewnego dnia wrócił 
niespodziewanie.- w czasie 
wieczerzy zrzadka się tylko 
odzywał;ale wzrok jego błą&ał 
się wciąż od Waltera do 
Konstancyi, od własnej jedy
naczki, do syna swego 
przyjaciela. Wzrok ten badaw
czy zakłopotał Waltera, który 
postanowił zaraz nazajutrz ojcu 
Konstancy i-wyznać całą swą 
ku niej miłość'. I on 
nieraz przypuszczał odmowną 
odpowiedź, atoli hrabia tak 
był dla niej łaskaw, tak ich 
ibliżuł do siebie z umysłu, 
lit zakochani byli- skorzy do J 

najlepszych nadziei, ł Waitar 
usoął spokojnie z imieniem 
Konstancyi na ustach. 

Nazajutrz, właśnie gdy 
przemyśliwał nad sposobem 
dostania się do hrabiego, 
powołanym został od niego. 
Zastał go w własnej pracowni, 
otoczonego mnóztwem papie 
rów i listów, lord Beauville 
posiadał bowiem całe zaufanie 
swej monarchini i miał sobie 
powierzoue sprawy państwa. 

— Włąśnie chciałem się z 
tobą rozmówić, zawołał do 
wchodzącego; Ozy wiesz, 
Walterze, że już eto sześć 
miesięcy z nami bawisz? 

— Nie może być? zawołał 
Walter zdziwiony — i dopiero 
się spostrzegł, że i wiosna i 
lato minęły, że jesienne dni 
nadeszły, a jemu się ten czas 
zdawał prześnioną chwilką, 
jemu,który tak, narzekał Ba 
długość nieznośną i samotność 
pierwszych tygodni. 

— Dość już ozasu minęło od 
śmierci twojej matki, ażeby 
się jeszcze tłómaczyć w obec 
królowej, na której dworze się 
nie ukazałeś dotąd, raekł 
hrabia. Czas już, abyś, przed 
tiią stanął i o jej łaski się 
osobiście postarał. 

— Alboż mogę wystąpić 
pod własnem nazwiskiem i 
tytułem mego ojca? 

— Niewątpliwie; i tytuł i 
majętność całą zachowasz, 
byłeś Elżbiecie złożył przysięgę 
na wierność. 

— Przysięgę wierności!? 
podjął Walter. Jeżeli tego 
tylko potrzeba, gotów jestem 
natychmiast ją złożyć z 
uczuciami najprzywiązańszego 
poddanego: sądziłem dotąd, 
że wymagania były stokroć 
większe. 

— • Gdy o przysiędze 
wspominam, rzekł hrabia, 
mam na widoku nie tylko 
czcze admówienie formułki,ale 
stanowcze zaliczenie się do 
tych wiernych rycerzy, którzy 
wyrzekają się wszystkiego, 
coby mogło przeszkodzić 
zupełnemu ich oddaniu się na 

•lużbę królowej. Ci, którzy 
włoskiego księcia mają za 
władzę wyiszą od właściwego 
krajowego rządu, nie są zaiate 
wiernymi i szczerymi poddany
mi. 

— Nie rozumiem ciebie 
milordzie. We wszystkich 
doczesnych sprawach będę 
służył Elżbiecie Tudor: atoli 
mej wiary nie odstąpię nigdy, 
ani nigdy przekonać ' się nie 
dam, jakoby klucze ̂ powierzone 
przed wieki apostołom, miały 
dziś popaść w ręce niewiasty. 

Walter podniósł się hardo, 
jakby sposobiąc się do zapa
sów z mistrzem Old-Castlę. 
Hrabia utopił w nim wzrok 
przenikliwy. 

— Dotąd inaczej mniemałem 
o tobie, Walterze. Nie byłera 
ślepy na twój stosunek z moją 
oórką. Alboż mam dziś wnosić, 
rzekł z gniewem, iż dla zabawy 
tylko hołdy u je] stóp skła
dałeś? 

— Właśnie deiś wszystso 
wyznać ci chciałem, milordzie. 
Kocham hrabiankę Konstan-
cyą z całej duszy, ze wszyt-
kich sił moich. 

Chwilowy wyraz bólu m gnął 
się przemijająco na kamiennej 
twarzy hrabiego. 

— Nie rozumiem słów 
twoich: jakież korzyści mi 
chciałeś przedstawić, starając 
się o rękę mej córki? 

Walter dumnie podniósł 
czoło. 

— Milordzie, potomek de 
Lislów może się łączyć z 
pierwszorzędnemi rodzinami 
Europy, bez krzywdy dla 
ich tarczy herbowej. Wiesz 
najlepiej, iż niesprawiedliwość 
praw krajowych pozbawia 
mnie dziedzictwa ojców moich, 
daj mi rękę twej córki, ? za 
granicą na każdym dworze 
królewskim otrzymana uznanie 
praw moich i stanowiska. 

— Wolałbym ją oglądać na 
marach, aniżeli uczynić ją 
wygnanką. Nie! Walterze,jedna 
tylko przed tobą leży droga. 
Zajmij właściwe stanowisko 
wśród arystokracyi angielskiej-
związek z domem moim nie 
zaszkodzi ci w oczachElźbiety, 
a nikomu w świecie tak 
chętnie nie powierzę szczęścia 
mego dziecięcia. Rozmów się 
z Konstancyą, dowiedz się o 
jej ku tobie usposobieniu. Nie 
jestem tyranem, Konstancya 
może pójść za głosem własne
go serca, które jej podyktuje 
wybór jej godny. Powracam 
na dwór królowej za dni parę, 
a muszę poprzednio twą 
stanowczą mieć odpowiedź, 
albowiem tylko jak onarzecony 
mojej córki dlużei tu pozostać 
możesz. 

Zaledwie Walter opuścił 
pracownią opiekuna, przybyła 
hrabianka Konstancya i długo 
z ojcem rozmawieła. Tymcza
sem Walter niecierpliwie liczył 
minuty, aby się doczekać jej 
nadejścia. Zupełną w niej 
pokład ufność. Słowa: „może 
pójść głosem serca" wciąż mu 
u uszach brzmiały, 

— Jeżeli mnie tylko kocha, 
to ojoiec nas nie rozłączy, 
powtarzał nieuetaoie.Wierzył w 
mę, jak w siebie, i po sobie o 
nie] sądził. 

Krótki wieczór jesienny 
zapadł, słońce szkarłatem oble
wało krańce obłoków, księżyc 
podnosił sie na niebie, gdy 
Walter i Konstancya zeszli się 
w ceniu niebotycznych drzew 
parku. Dla czegóż nad tem 
spotkaniem się rozwodzić? 
Powtórzyli sobie tę odwieczną 
opowieść* stąrą jak świat, a dla 
każdego nową. W pierwszem 
upojeniu zebopólnych wyznań 
zapomnieli o przyszłości. 

— Jedyna moja, rzekł nare
szcie Walter, czy widziałaś się z 
ojcem, czy wiesz co między 
nami zaszło. 

— Wiem wszystko, odrzekła 
tuląc się do niego, i on to 
właśnie mnie tu przysłał. 

— Nie rozłączy nas teraz, 
nie prawdaż? Nie dotrzyma 
gróźb żadaych? 

— Walterze, ojciec mój jest 
nieugięty. Bjję się, że jeśli nie 
przystaniesz na jego warunki... 

— Chyb* ci wszystkiego nie 
wypowiedział, luba, boć prze
stałabyś juł mnie koehać, 
gdybym przekonaniom moim i 
honorowi uchybił. 

— Słuchaj Walterze, wtrąciła 
łagodnie. Znam ja dwór króle* 
wski lepiej od ciebie: wielu tam 
jest katolików,w duszy aczkol
wiek pozornie za protestantów 
uchodzą. Podobno ja sama w 
tym się przypadku znajduję, 
ponieważ mnie twa wymowa 
prawie już nawróciła. 

— Doprawdy, najmilsza? 

Tem większy powód, abyśmy 
nasze losy połączywszy,szukali 
na obcej ziemi miejsca, w 
którymby nam było wolno wia
rę naszę wyznawać, zanim 
lepszedni w naszej ojczyźnie 
zaświtają. 

— Niestety! przerwała ze 
smutkiem, znam mego ojca; 
danego słowa nigdy nie złamie. 
Sam pomyśl, ileby przez to na 
siebie śjiągnął nleszszęść.Kró
lowa z pewnością skazałaby go 
oa wygnanie, jeśl' nie ua co 
gorszego jsszcze. Nie, Walterze, 
lepiej nam się jeszcze poddać i 
usiąpić. 

— Wszakże nie ćhciała.^yś 
mie namawiać do podłości? 
%— To nie podłość. Z pe
wnością że więzień, któryby 
co udawał dla omylenia straży 
więziennej i umknięcia,zupełnie 
by był w oczach twoich 
usprawiedliwiony,Otóż Anglia 
dziś jesfc jedynem wielkiem 
więzieniem, gdyż nikt nie śmie 
po sfrojemu nawet myśleć, 
wszystko zależy od zachcianek 
królowej. Porzuć te rycerskie 
wyobrażenia, dobre na czas 
wojen krzyżowych, dodała na 
wpół żartem, i postąp jak 
wielu innych w tej mierze. 

— Gdyby to była rzeczą 
godziwą, mo|a najdroższa, nie 
wiedzieliśmy dziś większej 
części naszej szlaćhty w więzie
niach i wygnaniach, w ciągiem 
ucisku,i zruinowaną nieustanie 
pięmężnemi karami. Glyby 
sumienie im na to pozwalało, z 
pewnością chętnieby się od 
tych strasznych prób uchyli.Nie 
nakłaniaj, mnie jedyna, do 
uczynku, za którybyś mną 
kiedyś pogardzała. 

Konstancya usiłowała się 
wyrwać z jego objęcia. 

— Muńmy się tedy rozstać, 
rzekła, Idobywając się na 
h%rdą odpowiedź, 

—Nie pożegnasz mnie w ten 
sposób, luba! 

— Już i tak za długo trwaią 
te układy; na żadną ofiarę dla 
mojej miłości zdobyć się nie 
zdołasz;nie nawykłam do tego, 
aby moją ręką pogardzono. " 

— Ciy nie masz litości? 
zawołał Walter w rozpaczy: 
honor i wiara ustępić mi nie 
dozwalają. 

— Tak nie jest; puść moie^ 
Walterze, wybieraj pomiędzy 
twemi mrzonkami ,a szczęsciem, 
jakie nas czeka! Nigdy ojcu 
nieposłuszną nie zostanę.Weź 
mnie w warunkach, jakie ci 
postawił, albo przestań o mnie 
myśleć. Żegnam cię na wieki. 

I szybko odbiegła, a on jak 
skamieniały patrzał na niknącą 
w oddali białą jej sukienkę; 
Księżyc opromniewał ją nad-
ziemskiom światłem.gdy sta
nęła we drzwiach pałasowych 
i raz jeszcze odwróciła się ku 
niemu. Wydała się być zacza-
rowoaym, przelotnym zjawi
skiem. GHy nareszcie zniknęłą 
muzoczu,udał się w jej ślady, 
zbierając pilnie rozsypane listki 
kwiatów, które biegnąc porzu
ciła. Jednę z tych jesiennych 
róż starannie podjął i do U9t 
przycisnął, poczem schronił 
się do własnego pokoju, aby 
tam ostatnią stoczyć walkę. 

(Ciąg dalszy nastąpią 

PŁACIĆ ZA WIARUSA! 

ty polskiej aptece ' 
MAXA GOLTZ 
272 E. 3rd btr. 

znajduje się 
BIURO DOftlOftA 
Dr.H. S. WAHL 
lekarza praktycznego, chirurga, 

akuszera dobrze mówiącego, 
po niemiecku. 

Mieszkanie prywatne 
Nr. 406 E. 4 Str. 

fgTW polskiej apte * cl 
tza i Gerlohera znajdziecie 
Dra Wahla cd godziny 2 od 5 

południa 

1 eławnv 
DOWODZCA ROZBÓJN1 

KÓW XVIIJ WIEKU. 
CENA ^ ,,80o. 

w mocno) oprawie 85 o. 
(Pg Moina tg książkę dostaó w &ńf-

ęami H. DhPRD O W8KIJSQ0 i 
W mona Mina. tmć n 

M Ł Y N  
C. W. AND INGA 

lis SUOABLOAF 
pod Winoną 

wyrabia jaknajlepszą mąkę w roż-
nych gatunkach, mianowicie też 
patent i żytnią mąkę. Wymionia 
takie mąkę za żyto i pszenicę. 

We młynie iiajnowwze urzą
dzenia, dla tego mąka misi być 
dobra. 

Pamiętajcie o 
na Sogarloaf 

ADWOKACI 
W. Tawney, W. J. Smith, D. E. T*wne 

Smith ft Tawney. 
Polecają się Szanownej Publiczności 
polskiej w Wmonie, którei juś 
nieraz służyli w różnych sądach i 
sprawach prawniczych. 

BIURO 66 W. 3 Str. 
Morgans Block 

Rooms 29, 23 A 24. 

ORYGMALM 
fc SET AMERYKAŃSKI 

LADIES WYTNIJ TO i przyślij 
CEHTSdo nas z Twoim doklad-

SIZE nym adresem, a my przy-
^ ślemy BEZPŁATNIE do 

obejrzenia NAJLEPSZY 
i JEDYNY ORYGINAL
NY AMERYKAŃSKI 
zegarek, kiedykolwiek za 
te cene ofiarowany. Po 
wleczony 14 K SZCZE-
REM ZLOTEM z WER-
fCIEM ORYGINAŁ 
NYM AMERYKAŃ
SKIM, Z PORĘCZE
NIEM NA 20 LAT i 
wyjrzy jik SZCZERO 
ZLOTY ZEGAREK 

, sprzedawany _ za $40. 
^ Sprawdź w ofisie expreso-

1 Aiwym i jeśli sadzisz, ze to 
I t a n i o ' -  z a p k c  $ 7 . 5 0 ,  w  
I I przeciwnym ranę nie za

piać nic. Przyślij 50 c w znaczkach pocztowych M 
obstalunkiem, a otrzymasz LANClJSZEK BF3 
PŁATNIE. Damy JEDEN ZEGAREK BEZPLAT# 
NI E, jeśli kupisz lub sprzedasz SZESC. 

Adresuj do 
ROYAL MFG CO, Dept 75. NITY BLD 

CHICA GO 

Największy wybór 
TJlH&KI 

DO Z AZY WANIA 

Tabaka jest rdzennie polska,zaży
wana przez lud polski pod zaborem 
praskim, szczególnie w dyecezyach 
pelplińskiej i gnieźnieńsko — po-
znańs&iej. Fabrykacya odbywa się 
w sposób starokrajski.^, 

Można ją dostaó we wszystkich 
pierwszorzędnych handlach tabaki 
1 cygar —• oraz w polskich grocer-
niach. Ktoby jei zaś u siebie nie 
może dostnó, niechaj się zgłosi 
wprost do fabryki, pod adresem; 

l®-CENNIKI PRÓBKI wyseła 
się bezpłatnie. — Ktoby sobie ży
czył mieó u siebie zapas mojej 
tabaki na sprzedaż, chętnie z mm 
zawrę stosunki,udzielając mu znacz
nego rabatu czyli zarobku. 
lUMCT WOLFF 

Dubois A Willis ave. 
Detroit, Mich. 

W. SŁOM1NSKA 
079 Milwankee At© 

CHICAGO, ILL. 

Wielebnemu L)acho-
k i Szanownym Towa-

olskira mój Skład i Pra
nego -> gatunki Cyli»5*ć*v 

arf, tt/snak, JBe% et, 
Patek marszałka 
Hp. po jakuaj tańszej 

ykonujf wszystkie Obsta 
najpunktalnie] i najs.. 

Vi)© przez dziewiętnaście 
śi nabrałam wprawy w 

powyższych wyrobai{c , Tak ® 
Wielebnymi Siostrom polecem mó"j 
skład 1 wielki wybór "Koron, 
Welonów. Bufcietów, dla 
Dziewcząt i Chłopców, przystępu
jących do Diarwa'iei k omunu świ 
tej — Tak samo mam zawsze na 
składzie Korony, Welony 
<lla młodych Panien do ślubu 
wszystko po jaknajtańszej cenie* 

63T* Proszę przybyó i przeko 
nać się w Polskim Handlu, za nim 
się udacie do Składu narodowości 
obcej. 

Z szacunkiem 
W. Słomlńska 

679 Milwaukee ave. Chicago 

san 

Słownik 
POLSKO-ANGIELSKI I 

ANGIELSKO-POLSKI. 
Dzieło t<3 jes* w dobrej mocnej oprawie ze zloconemi literami na 

okładkach w formacie biblii. Kosztuje 4 dolary. Podane w nim jest, 
jak się kaide angielskie słbwo nazywa po polsku i jak się wymawia 
po polsku; oraz co znaczy kaide polskie słowo w języka angielskim. 

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

H. DERDOWSKI 
WISOWI HI* w. 

Żywoty 
Ś W I Ę T Y C H  P A Ń S K I C H  

Kg. PIOIB& BKIB6I 
przedaje Księgarnia H. DERDOWSKIBGO w Winon® 

Mian., pocenie 

$5.00, w dobrej oprawie. 
Zamawiać sobie i pieoiadse przesełać pod adresem: 

H. DERDOWSKI 
4 Str. Opposite Po«t Office. 

winoną, mur 


