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It would seem, without 
requiring much study of the 
subject, that yoiiDg men of pluck 
energy, snap and judgment, and 
capable of becoming, in pome 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 
ot about the parallels of 46° and 
47° of latitude. 

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

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

In Washington and Oregon 
are fertile vales, 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 Fuget Sound Country offers 
still another chance for good 
location. I 

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

All in all this is a remarkable 
country, and its superior 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 posioie 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 
subiecC. 
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Opowiadanie. 

(Dokończenie.^ 

XII. 

Krzywda matki naprawiona. 

Wyszedłszy Elżbieta od 
matki, poszła prosto do koś
cioła św. Mikołaja i tam 
wyspowiadała sie ze skruchą 
i nabożnie przyjęła Pana 
Jezusa. 

Potem czemprędzej udała 
się do swojego magazynu. 
jgGdy weszła do pracowni, 
kazała zawołać wszystkie 
szwaczki z całego magazynu. 

Skoro się do jednej zebra
ły, zaczęła drżącym głosem: 

— Mam wam coś do po
wiedzenia, co» was zapewnie 
bardzo zdziwi. 

Szwaczki nadstawiły cieka-
j wie uszy. 

— Pewnie wychodzi 2a mąż, 
— ®szepnęła iedna. 

— Albo wygrała wielki los 
w loteryą —. dodała druga. 

Elźbięta choć słyszałą szep
ty, nie źważała na nie, lecz 
mówiła dalej; 

— Pamiętacie może — mó
wiła — staruszkę, która ?się 
chciała zemną widzieć?^ 

— Tak, tak tę śmieszną 
parąfianKę—zawołała jedna ze 
szwaczek. 

— Tę prostą kobietę, która 
po niemiecku nie potrafi, 
tylko pojjpolsku bełkocze — 
dodała inna. 

—Tę, którą hrabina Brad
ford uważała za matkę iednęj 
z nas, — powiedziała trzecia. 
— Ach, |jakże hrabina mogła 
pVzypusz<Łzać, ażeb^ która z 
0as była córką takiej chłopki 
nieokrzesanej. 

Elżbieta słuchała* tych uwag, 
nie drgnąwszy, nie zarumie-
niwszy się, poczekała, aź się 
uciszyło, a potam tak się 
odezwaia: 

— Tak, tak, O) niej właśnie" 
mówiię i oświadczam wam, że 
ta staruszka, wydająca się 
watm śmieszną, że ta polska 
cMopka, jest naoją matką, a 
moją mową ojczystą jest mowa 
polska. Żadna z was — doda
ła z rozrzewnieniem, — B>ie 
może mieć lepszej, bardziej 
kochającej matki, choć żadna 
mniej na to nie zasługuje 
odemnie,—tu głos jej drżał z 
lekka —żadna nie była pew
nie gorszą córką odemnie. 

Gdyby tym dziewczętom 
magazynowym powiedziano, 
że królowa przyjeżdża do ich 
magazynu, aby sobie suknię 
zamówić, nie byłoby to pew
nie większego wrażenia spra
wiło, jak te słowa Elżbiety. 

Lecz nie dosyć na tem. 
Elżbieta opowiedziała im swoje 
życie; przyznała się do błędów 
i kłamstw, które popełniła, 
aby ukryć swoje pochodzenie. 

Gdy skończyła, milczenie 
zapanowano wśród obecnych. 
Nikt się nie odzywał.Niektóre 
panny płakały. Wszystkie 
miały matki. 

To wyznanie Elżbiety bu
dziło w nich wspomnienie 
tych kochających istot .którym 
także nie zawsze odpłacały 
równem uczuciem i należną 
wdzięcznością, jakkolwiek żad
na z nich nie zaparła ich się 
publicznie. 

Widok dumnej ,,frejlein 
Elisabeth'', upokarzającej się 

wobec nich, wzruszył niejedno 
serce. 

—Muszę pozostawić waszej 
pieczy magazyn na jaki 
tydzień lub więcej — odezwała 
się Ełźbieta, przerywając mil
czenie cichym 1, drżącym gło
sem. Chcę odwieść rodziców 
do domu. Przez kilka dni 
pozostanę z nimi. A więc do 
widzenia. Teraz,, gdy bale się 
skończyły, będzie daleko 
mniej roboty. 

Powiedzawszy to, skierowała 
s5§ drżącym krokiem ku 
drzwiom, które jj;edna z jej 
panien otworzyła przed nią i 
wyszła z pokoju, 

XIII. 

Zakończenie; 

Elżbieta nie wróciła już 
nigdy do Gdańska. Gdy 
wróciła z rodzicami do rodzin
nej wioski, zapadła w chorobę, 
która- trwała dość długo. Po 
wyzdrowieniu postanowiła już 
nigdy nie opuszczać rodziców. 

Było to według niej jedyne 
zadosyć uczynienie przeszłej 
obojętności i zaniedbywania 
staruszków. Postanowienie to 
zostało powzięte po głębokim 
namyśle i rozwadze. 

Podczas choroby, w gorączce, 
miała wciąż przed oczyma 
trzy twarze z wyrazem srogiej 
dla siebie nagany, napróśno 
usiłowała o nich zapomnieć. 
Gdy zdrowie poczęło jej 
wracać, zastanawiała się bar» 
dziej nad przyczyną, niż nad 
skutkami. Myśl, że upadła 
tak nisko w oczach Jacka> hr» 
Bradford i pani Mary at,.- nie 
było jej w połowie tak bo
lesną, jak to uczucie wzgardy, 
któr© sama w sobie wzbudzała; 
jak straszne wyrzuty surmienia, 
które ją dręczyły. 

W długich godzinach-, przy
musowej bezczynności miała 
do&fczasu, aby rozpamiętywać 
nad przeszłością i robi<£ plany 
na przyszłość. Wydawała się 
sobie po prostu nikczmną i 
nie winiąc okoliczstaści — 
sobie tylko przypisywała 
winę. 
^Próżność i sanaołubstwo 

I były zawsze jedyną pobudką 
jej czynów, największemi, 
najbardziej zakorzenionemi 
wadami jej charakteru — z 
czasem wyrodziły one fałsz, 
udawanie i kłamstwo. 

Z początku nie kłamała 
wręcz, pozwalając tylko do
myślać się rzeczy nie istnieją
cych, lecz wkrótce oplątawszy 
się w coraz subtelniejszą sieć 
obłudy, nie widząc innego 
wyjścia, dopuściła się tego 
haniebnego kłamstwa—zapar
ła się własnej matki. Czuła 
dobrze, iż nic już nie zdoła 
zmazać tej winy. 

Matka mogła jej przebaczyć, 
lecz ona sama nie przebaczy 
sobie nigdy. 

— Czy Bóg miłosierny to 
daruje? —zapytała się w roz
paczy. 

To poczucie winy rzuciło 
ją upokorzoną, złamaną do 
stóp Zbawiciela. Ostatniemi 
czasy zapominała o Nim i to 
właśnie stało się powodem jej 
zguby. 

Przez te lat kilka klepała 
krótkie, bezmyślne modlitwy; 
na pół śpiąc wieczorem, spie
sząc się do swych zajęć rano; 
zajęta tylko fatałaszkami, tak 
się w nich pogrążyła, ze 
zaniedbała zupełnie życia 
ducha. 

Szła po coraz większej po
chyłości, aż wreszcie wpadła 
w przepaść, i to ją ocaliło. 

' Chciała odpokutować za s we 
grzechy, naprawić swe wmy. v 
Należało wziąść aa zawsze 
rozbrat z ambicyą i próżnością, 
wyrwać się od pokus życia 
gdańskiego. Trudno Jej będzie 
zburzyć gnaach, wzniesiony z 
takim trudem: lecz było tO' 
jej obowiązkiem. 

Przy poraocy Boskiej, na 
przyszłość prowadzić będzie 
życie skromniejsze i cichsze— 
zamiast dla siebie, żyć będzie 
dla drugich. 

Jak tylko zdrowie zaczęło £ 
jej powracać, napisała natych- jf 
miast do swojej starszej. > 
panny, polecajjąc jej pieczy f 
pracownie. Przytem rozesłała u 

do swych dawnych klientek 
listy, donoszący im, że jak
kolwiek usunęła się od kie
rownictwa,. zakład prowadzony 
będzie nadal. 

Nie przyszło jej to nawefc 
tak trudno. Przekonała się, że 
sama myśl o powrocie do 
Gdańska napełniała ją takim 
wstrętem, że miło jej było 
nawet palić po za sobą mosty. 

Powróciwszy zupełnie do 
sił, Elżbieta otworzyła nie- ^ 
wielką pracownię i miaia 
zawsze dosyć robory — tak z 
pobliskiego miasteczka, które 
przez te kilka lat rozszerzyło 
się znacznie, jak i wśród 
okoiieznego obywatelstwa. Wy
starczało to jej v w pełni na 
utrzymanie, siebio i rodziców, 
a o niczem innem nie marzyła. 

Co zaś do magazynu w 
Gdańsku, po wycofaniu się 
Elżbiety upadał on coraz 
bardziej — gdyż wszystkie 
niemal klientki polegały prze
ważnie i jedynie na jćj guście 
i znajomości rzeczy; widząc, 
że dochody zmniejszają się 
ustawicznie,zamknęła wreszcie 
magazyn, zyskawszy bardzo 
niewiele na rym Interesie, lecź 
Elżbieta oceniła już, że mają
tek i stanowisko nie są je-' 
dynemi rzeczami godnemi * 
pożądania. )• 

Pracowała teraz ciężko, a; 
gdy wieczorami wracała do 
domu z zakładu swego, poło
żonego przy rynku, najwięk
szą rozkoszą był jej odpoczy» 
nek na łonie drogich, coraz 
droższych sobie rodziców. 

Zycie jej płynęło cicho, 
spokojnie. 

Nie będziemy twierdzić, że 
myśli jej nie wracały nigdy 
do przeszłości — nie do daw
nych ambitnych marzeń wsze
lako. 

Często wieczorami, po u-
kończeniu roboty, błądziła nad 
brzegiem, skierowując machi
nalnie nieomal kroki swe ku 
miejsu. gdzie tak nieopatrznie 
odtrąciła serce i rękę uczci
wego, kochającego człowieka. 

Usiłowała się pocieszać 
myślą o miłości, jakiej dozna
wała od rodziców, miłości, 
której nie była warta; lecz 
dawne wspomnienia wracały 
uporczywie, a co dręczyło ją 
najbardziej, to, że ilekroć 
Jacek stawał przed oczyma 
jej duszy, miał zawsze na 
twarzy ten wyraz nagany, z 
jakim patrzał na nią po raz 
ostatni. 

Napróżno starała się uprzy
tomnić sobie owe — całkiem 
inne — spojrzenie, jakiem 
ogarniał ją niegdyś, nawet 
wśród tego otoczenia skał, co 
słyszały wyznania jego uczuć, 
nawet tutaj spojrzenie to 
wrócić jej na myśl nie mogło. 

I druga twarz — młoda i 
piękna hrabina Bradford — 
wyglądała także z po za tych 


