
sądzisz pani, że nie nosiłem 
nigdy drzewa, ani węgla? O 
w pułku były daleko cięższe 
roboty. 

Oddalił się i wkrótce po
wrócił z olbrzymią wiązką 

f chrustu. 
j — Ha! ha! ha! — zawoła-
) ła ze śmiechem Anna; — co 

Dzień upłynął wesoło ala j ̂  w-ele U) za w;ele. pozos-

DOBRZY LUDZIE. 
— —  '  

(Ciąg dalszy.) 

IV. 

Eo2stanie> 

wszystkich mieszkańców gos
pody pod Aniołem Stróżem. 
Dzieci bawiły się, a potem 
wcześnie udały się na spoczy
nek. 

Mutier dopomagał pani 
Blido i jej siostrze w obsługi
waniu gości, a następnie 
kiedy dzieci udały się na 
spoczynek, wszyscy troje zaję
li się układaniem dalszych co 
do nich planów, 

— Jak mi mówił Jakób, 

taw pan tutaj część chrustu, a 
resztę odnieś do drwalni, gdy 
pójdziesz po węgle. 

— Zastanówże się przecie, 
że tego pana znamy dopiero 
od wczoraj, — rzekła z wy
mówką siostra, i że do nas 
należy obsługiwać gości, nie 
zaś zaprzęgać ich samych do 
roboty. 

— Przecież pan Mutier nie 
jest zwykłym gościem — 
odparła Anna, — dał nam te 

mają oni jeszcze oica, - j które tak rezwese 
rzekł Mutier, — ale jak go | ̂  Qasz ^Qm £a podobny 
wynaleść? Nie wiem ani jego 
nazwiska, ani miejsca pobytu; 
mianowicie, gdzie mieszkał, 
gdy go żandarmi aresztowali. 
Być może, że dostał się do 
więzienia za jaką ciężKą zbrcd-
nię, i kto wie, czy nie było- ( 
by lepiej, gdyby dzieci swego 
ojca nie znały. Mimo to 

podarunek odpłaca się jedynie 
życzliwością i przyjaźnią, a 
komu ja sprzyjam, temu każę 
pracować. Nie mogę bowiem 
cierpieć próżniaków, zwłaszcza 
gdy z założonemi rękami pa
trzą, jak inni upadają z pracy 
i utrudzenia. 

Masz pani słuszność, — - ~ J JYIASZ [JCLUL I 

jutro przed odjazdem muszę jy[utieri który właśnie 
zawiadomić o wypadku tym 
tutejszego naczelnik^ gminy. 
Pozostawię mu adres, aby 
mię o wszystkiem zawiadomił. 

— Ależ odtąd i osobiście 
zechcesz nas pan odwiedzać? 
— zapytała oberżystka, bo 
przecież dzieci te są na pań
skiej opiece i więcej do pana, 
niż do mnie należy. 

Gdyby należały do mnie, 
byłbym w wielkim kłopocie, 
moja dobra pani Blido; tutaj 
im daleko lepiej będzie, niż 
u mnie, ponieważ nie mam 
stałego miejsca pobytu. Lecz 
już jest późno, dzień roboczy 
dla mnie rozpoczął się już z 
zachodem słońca, należy mi 
zatem udać się ha. spoczynek. 

— Dla czego pan wcześniej 
0 tem nie powiedziałeś? — 
zapytała pani Blido. — Była
bym pana zaprowadziła do 
przeznaczonego dlań pokoju, 
który właśnie tutaj na dole 
się znajduje. 

Podziękował jej za to ser
decznie, a pożegnawszy po 
gorącej modlitwie, udał się na 
spoczynek. 

Nie mógł widocznie długo 
zasnąć, gdyż skoro się obu
dził, usłyszał rozmowę dzieci 
1 śmiech wesoły pani Blido i 
jej siostry. Zawstydzony ta-
kiem spóźnieniem, zaczął się 
prędko ubierać. 

Skoro wyszedł z pokoju, 
ujrzał obie zajęte myciem i 
ubieraniem chłopców. 

Uściskał Jaitóba i Pawła, 
ucałował ich po kilka razy, 

równie ręce obu sióstr i usiadł 
czekając, aż dzieci zostaną 
ubrane. 

— W czem mógłbym być 
paniom użyteczny? rzekł — 
nareszcie. 

— Jeżeli koniecznie żądasz 
tego pan, to mi przynieś z 
drwalni, będącej na końcu 

•ogrodu, wiązkę chrustu i 
miarkę węgla do pieca; tym
czasem ja zajmę się przygo
towaniami do kawy. 

— Ależ Anno,— zawołała 
gospodyni, — jak możesz 
podobnym rozkazem utrudzać 
pana Mutiera? 

— Bynajmiej, droga pani 
Blido. Panna Anna wie aż 
nadto dobrze, że mi to bar
dzo przyjemnie i skoro mogę 
w czem jej usłużyć. Czy 

słyszał jej wyrazy. Nie 
jestem takim gościem, jak 
inni, i czuję się obowiązanym 
względem pań do wdzięcznoś
ci za ciężar, jaki przyjęłyście 
na siebie; i wierzcie mi, że to 
nigdy nie wyjdzie ani z mego 
serca, ani z pamięci. 

— Patrząc na pana, wiem 
0 tem sama najlepiej,—odpar
ła z uśmiechem"Anna, —marn 
bowiem bystre oko i nie 
jedno odgaduję. 

I Mutier równie się uśmiech
nął, ale nic nie odpowiedział, 
tyłko pochwyciwszy za miotłę, 
zaczął zamiatać. 

— Daj pan temu pokój, 
lepiej oto weź wiecheć, obmyj 
stół i piec, a potem możesz 
zamiatać. 

Mutier zastósował się zu
pełnie do rozkazu, skoro zaś 
wszystko ukończył, stanąwszy 
w wojskowej postawie, rzekł: 

— Czyś zadowolony, panie 
generale? Jakież dalsze otrzy
mam rozkazy? 

— Dobrze,- • odpowiedziała 
Anna, bacznem spojrzeniem 
obrzuciwszy cały pokój, — 
teraz idź i przynieś nam pan 
mleka. Będę panu wdzięczną, 
skoro zabierzesz ze sobą 
dzieci,aby poznały się z drogą 
1 tym sposobem, aby mogły 
później same nosić. 

Mutier wziął za rękę Jakóba 
i Pawła i wszystko troje 
oddalili się z wesołym śmie
chem. 

— Proszę pani, racz mi 
UwulU W dl iVtfll L/V * • łłłw f 

potem uściskał serdecznie mleka,-rzekł Mutier do 
wieśniaczki, która właśnie 
wydoiła krowę. 

Kobieta odwróciwszy się, 
spojrzała ze zdziwieniem na 
nieznaną jej twarz, a potem 
zapytała: 

—Wiele pan sobie życzysz? 
— Wiele? — powtórzyłMu-

tier. Rzeczywiście nie zapyta
łem o to; daj mi więc pani 
tyle, ile zawsze biorą. 

— Ba! Ale kto bierze! 
— Pani Blido, właścicielka 

oberży pod Aniołem Stróżem. 
— Jakto? To jesteście u 

niej w służbie? Odkąd? 
— Od wczoraj, i to na 

chwilę tylko, — odpowiedział 
Mutier. 

— A to ciekawe!—szepnęła 
do siebie wieśniaczka, odmie
rzając trzy litry mleka. 

— Czy mam zapłacić? — 
zapytał Mutier sięgając do 
kieszeni. 

. — Nie, przecież musicie o 
tem wiedzieć, że się co Środę, 
na targu rachujemy. 

— Tego nie wiem, — rzekł 
Mutier, — bo jak już powie
działem, dopiero od wczoraj 
jestem w służbie. % 

Wieśniaczka poruszyła gło
wą, poczerń zajęła się swoją 
robotą, rozmyślając nad tem, 
w jaki sposób pani Blido 
mogła przyjąć do służby żoł
nierza. 

Ze śmiechem powrócił Mu
tier z dziećmi do gospody. 

— Oto mleko, — rzekł do 
Anny. — Jestem pewny, że 
otrzymacie panie wkrótce od
wiedziny wieśniaczki. 

— Dla czego. 
— Ponieważ ogromnie się 

przeraziła, jak jej oświadczy
łem, że jestem w służbie u 
pani. 

— Dla czegóż pan zmyśla
łeś? 

— Jakto? Alboż to nie 
prawda? Czyliż to jestem w 
służbie u pań i gotów zawsze 
na ich usługi? 

— Niecierpliwisz mię pan 
swojemi żartami i dowcipami. 

— Żartuję, bo jestem tak 
szczęśliwy, jak nigdy, a co 
mi się rzadko zdarza. Czyliż 
nie wolno żołnierzowi, nie 
mającemu ani rodziców, ani 
przyjaciół, być szczęśliwym, 
gdy go serdecznie traktują? 
Być może^był to niestósowny 
żart z mej strony, więc pro
szę pokornie o przebaczenie. 
Pamiętaj jednak pani, że 
wkrótce się oddalę i zapewnie 
upłynie sporo czasu, zanim tu 
wrócę, a przytem w gniewie 
rozstać się nie powinniśmy. 

Widzę, że nie miałam 
słuszności, czyniąc panu zarzut 
niewczesnego t żartu, —uspra
wiedliwiała się młoda dziew
czyna,— i do mnie to należy 
prosić pana o przebaczenie. 
Powiem panu jednak, że 
zdjęła mię obawa, iż będą 
nas wyszydzać, gdy się roz
niesie po wsi, żeśmy pana 
przyjęły do służby. 

— Być może jest w tem 
słuszność, dla tego, jeżeli mi 
pani pozwolisz, pójdę do 
wieśniaczki, aby jej powie
dzieć. .. 

— Boże uchowaj, — odpo
wiedziała pani Blido; to tylko 
dzieciństwo ze strony Anny; 
jest jeszcze zanadto młoda, 
nadużyła pańskiej życzliwości. 

— Dopomoż mi pan do 
przygotowania mleka i przy
rządzenia kawy,—mówiła An
na, mocno zarumieniona. 

Śniadanie wkrótce było go
towe, dzieci oczekiwały na nie 
z niecierpliwością i spożyły z 
wielkim apetytem. 

Następnie Mutier udał się 
do naczelnika gminy, pani 
Blido i Anna zajęła się robotą, 
a dzieci bawiły się w ogrodzie. 

Ranek szybko minął,'Mutier 
zaczął przygotowywać się do 
podróży. Prosił o rachunek, 
ale pani Błido słyszeć o tem 
nawet nie chciała. Pożegnali 
się po przyjacielsku i z wiel
kim żalem. Jakób płakał 
obejmując rękami szyję swego 
dobroczyńcy. Paweł otarł łzy 
brata i obaj obsypywali piesz
czotami Kapitana. 

— Bywaj zdrów, mój dobry 
kapitanie, mówił Jakób/ — 
bywaj zdrów, mój poczciwy 
psie. Tyś także przyjmował 
udział w naszym ratunku, boś 
pierwszy nas spostrzegł i 

uniósł Pawła na grzbiecie. 
Bądź zdrów mój przyjacielu. 
Nigdy nie zapomnę ani o 
tobie, ani o panu Mutier. 

Mutier był wzruszony i 
rozczulony; uściskał serdecznie 
ręce obu sióstr, ucałował po 
raz ostatni Jokóba, rzucił 
jeszcze okiem po pokoju i 
szybko oddalił się' nie zwraca
jąc nawet w tę stronę głowy. 

Dzieci stały we drzwiach, 
dopóki przyjaciel nie znikł im 
z oczów. Jakób nadaremnie 
starał się powtrzymać łzy 
płynące mu nieustannie po 
twarzy, a kiedy już znik* 
ślad po dzielnym żołnierzu, 
wrócił do domuji rzucając się 
w objęcia pani Blido, za
wołał: 

— Teraz, kiedy już niema 
pana Mutiera, pani nas nie 
wypędzi ztąd? Zatrzymasz na 
zawsze mojego drogiegoPawła 
i pozwolisz mi przy nimfrów-
nie pozostać ? 

— Biedne dziecko, — wy
rzekła życzliwie pani Blido.— 
Niech mię Bóg strzeże, żebym 
was miała wypędzić.|Pozosta-
niecie zawsze przy mnie, będę 
was kochała, jak moje własne 
dzieci, i żeby dać wam tego 
dowód, proszę bardzo, ażebyś
cie i ty i twój brat Paweł nie 
nazywali mię pani Blido, ale 
nazywali wprost matką. 

— O niezawodnie, w tobie 
będziemy mieli matkę,—zawo
łał Jakób, — tak dodrą, jak 
była kiedyś nasza. Pewełku, 
— dodał, — powinieneś nazy
wać panią matką. 

— Ja nie chcę, wolę pójść 
z panem Mutierem i Kapita
nem, — odparł Paweł. 

— A więc nie lubisz pani 
Blido? — zapytał Jakób. 

— Lubię ją, ale daleko 
lepiej Kapitana. 

— Daj mu pokój, kochany 
Jakóbie, — wtrąciła Anna, 
powoli przyzwyczai się, i nie
zadługo będzie nas lubił tak 
jak Kapitana i nazywa! moją 
siostrę matką, a milie ciotką. 
Bo i ty będziesz mi także mó
wił ciotko. 

-- O tak ciociu, — zawołał 
Jakób, — rzucając się w jej 
objęcia. 

Jakób spokojny o przyszłość 
Pawła, od razu stał się weso
łym, obmyślając coraz nowe 
zabawki dla niego, już to z 
kamyczków, już ze źdźbła 
słomy, iuż ze skrawków pa
pieru, a nadto starał się być 
użytecznym pani Blido i jej 
siostrze, wykonując starań» 
nie ich polecenia, dopomaga
jąc do mycia domowych 
sprzętów i obsługując gości. 
Około wieczora zbliżyli się z 
nieśmiałością do pani tflido, 
mówiąc: 

— Mamo, — przyrzekłaś 
panu Mutierowi, że będziesz 
posyłać jedzenia dla biednego 
Pietrka;widziałem go właśnie, 
jak biegł do domu z wielkim 
bochenkiem chleba pod pa
chą. Dał mi znak, że nieza
długo pójdzie do studni po 
wodę. Czy nie dałabyś mi 
czego, żebym mu zaniósł. 

— Dobrze moje dziecko, — 
odpowiedziała pani Blido, — 
oto resztki mięsa i kawał 
chleba; połóż je w wypróch-
niałym drzewie, a na przy
szłość, żebym o tem nie 
zapomniała, przypominaj mi 
zawsze o Pietrku przy obie
dzie. 

(Ciąg dalszy nastąpi.) 
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APTEKA POLSKA 
615 ftłoble cor. Sloan, Chicago, 111. 

POD BIAŁYM ORŁEM 
®®=*Co jest najlepszego w świecie?—Zdrowie żołądka.- „ „ „ 

Wiele i est takich rodzin, które nie zwracają uwagi na żołądek. 
Najmniejsza niedyspozycya żołądka rozsfcraja cały organizm, a człowiek 
staje się ociężałym, leniwym, dostaje bólu głowy it. d.; a gdy za
niedba na razie leczenia, to nieraz przyczyna tego sę. groźne następ
stwu . Aby przyjść z pomocą, rodakom jest moim obowiązkiem podać 
do jpublicznej wiadomości, że wszelkie choroby żołądkowe leczę Isro-
plauii JHaryańsfttiemi9 które w każde] chwili można dostać w 
naszej aptece, a za skutek których dajemy najzupełniejszą gwarancyg 
Prawie wszystkie gazety amerykańskie ostrzegają Publiczność, aby mia
ła się na ostrożności. Trudno na świecie wszystkiego wystrzedz się, 
dla tego właśnie w każdym domu powinra być flaszka JSKaryan-
sl&fcla żołądkowych kropli, po użyciu których wszelka nie
strawność natychmiast 3ię usuwa. Zachwalać tych kropli nie mam 
potrzeby, chwalą ci, co już używali, a ci co nie używali dotąd, niech 
spróbują to rezultat będzie najlepszą pochwałą. 

MARYAŃSKIE ŻOŁĄDKOWE KROPLE 
usuwają wszelkie choroby żołądka i dodają apetytu. — Gdy człowiek 
spożyje co niestrawnego i poczuje ból w żołądku — 3fi»ryanskie 
krople natychmiast go usuwają. Po napiciu się zimnej wody nieraz 
człowiek zachoruie—-przez użycie tych kropli pozbędzie się może kilko-
tygodniowej choroby.—Żądajcie we wszystkich aptekach, a jeżeli nie 
zechcą sprowadzić, to je przyśle każdemu na żądanie Apteka Polska 
pod Białym Orłem, 615 Noble ulica. Cena flaszki 75 c. 

Krople Maryaiiskfe sprzedają się tylko we flaszkach 
po tSe.f na których jest napis: 

, iMaryańsJcie żołądkowe Krople preparowane, przez 
Dr. M. P. Kossakowskiego<e. 

Wszelkie inne krople, nie opatrzone powyższym napisem, należy 
uważać za podrabiane, za skutek których Apteka Polska pod Białym 
Orłem nie odpowiada. 

Zamawiając to krople, należy się umówić z sąsiadem i zapisać 
kilka flaszek naraz, gdyż przesyłka to samo kosztuje za jednę flaszkę 
jak i za kilka. 
Prawdziwy PAIN EXPELLER z kotwicą jest do nabycia; 
flaszka 50 centów. 

Jeżeli kto cłice odpowiedzi na Swój list, powinien załączyć 2 cen
towy znajzek pocztowy. 

APTEKA POLSKA POD BIAŁYM ORŁEM, 
615 Noble ulica, rog Sloan, Chicago, 111 

Słownik 
POLSKO-ANGIELSKI I 

ANGIELSKO-POLSKI 
Dzieło to iest w dobrąj mocnej oprawie ze zloconemi literami na 

old&dlcuch, w formacie biblii. Kosztuje 4 dolary. Podane w nim jest, 
jak się każde angielskie stawo nazywa po polsku i jak się wymawia 
po polsku; o ras co anaczy każde polskie stowo w języku angielskim. 

Pizysehijeie na niojo ręca po i dolaiy, a kaSdemu Słownik na
tychmiast wyśję. 

H. DERDOWSKI 
59 E. 2nd 8tr. 
wsk©jsta9 MIM ar. 

69—71 K. 3rd Str. 
Zaczynamy teraz wyprzedawać nasze to

wary z własną stratą.. 
Zapasy nasze warte jeszcze na 

20,000.00 doi, a sprzedamy to 
wszystko 

w 30 dniach. 
WSZYSTKIE TOWARY od S20.00 do 
.00 niżej ceny. 

Ofiarujemy $10,,000.00 
jeżeli kto znajdzie w naszym handlu pier
wotną cenę zmienioną, jak to czasem w 
innych handlach czynią, budząc w Publicz
ności niezaufanie. 

SPIESZCIE SIĘ, by uniknąć natłoku. 
CENY ZNIŻONE na wszystkie nasze 

surduty, ubrania, spodnie; wełnianą, flane
lową i barchanową bieliznę, tak samo na 
ZIMOWE CZAPKI. 

W GŁÓWNEJ CZĘŚCI MIASTA PRZY TRZECIEJ 
ULICY. POZNAĆ NASZ HANDEL PO BIALEM PO
MALOWANIU I CZARNYM NIEDŹWIEDZIU W 
OKNIE WYSTAWOWYM. — PRZEDE WSZYSTKIEM 
SZUKAĆ TEGO CZARNEGO NIEDŹWIEDZIA, BYŚ
CIE NIE ZBŁĄDZILI GDZIEINDZIEJ. 


