
DOBRZY LUDZIE. 
(Ciąg dalszy.) 

— Niezadługo powrócimy, 
moja droga Anno, —uspakajał 
ją Mutier. — Trzy tygodnie 
zabawimy w kąpieli, dwa dni 
będziemy potrzebowali na wy
jazd i przyjazd, co razem czyni 
miesiąc, nie więcej. 

— To bardzo grzecznie ze 
strony pani, — odezwał się 
generał żartobliwie,— źe moja 
nieobecność tak cię zasmucą, 
bo zapewne dla tego tak wzdy
chałaś? Nie odpowiadasz! Kto 
milczy, ten potwierdza... To 
westchnienie przyniesie pani w 
darze piękny zloty zegarek, z 
tąkimże łańcuszkiem. 

— Ależ panie generale... — 

wyjąkała Anna. 
— Więc pani wzdychałaś nie 

z mojego powodu—=» powtórzył 
generał. 

— Bynajmniej, — odparła 
Anna. — Pan wiesz dobrzeje 
moje westchnienie tyczyło się 
Józeia.' 

— Szczerość taka musi być 
wynagrodzona, — zawolał.ge-
nerał, — otrzymasz pani zatem 
nie tylko zegarek, ale jeszcze 

broszkę i kolczyki. 
— Zawstydza mię pańska 

dobroć,— odpowiedziała Anna, 
— podarunek zbyt cenny jest 
dla mnie. Nie jestem godna 

takiego prezentu. 
— Anno, mówisz bez zasta

nowienia, — dodał generał. — 
W twoim wieku jeszcze nie 
można oceniać wartośoi ludzi, 
nie wiesz sama o własnej cenie, 
mówię ci to otwarcie.Na dowód 
zapytaj pana Mutiera, czy 
oddałby cię za Łłoty zegarek? 

— Ani nawet za wszystkie 

skarby Francyi, — odparł a 
zapałem żołnierz. 

— Czy efyszys2?—rzekł ge
nerał, zwracając się do mło
dego dziewczęcia. — Ale już 
dzień się kończy, czybyśmy 
zatem nie poszli do oberży 
Burntera i nie sprowadzili 
ztamtąd moich rzeczy i mojej 
szkatułki? 

— Z największą przyjemno
ścią panie generale,—odpowie
dział Mutier.— Droga nie jest 

daleka, 

XL. 

Posag. 

Ofoadwaj tedy udali się do 
oberży,gdzie zastali urzędników 
sądowych. Mutier oświadczył 
im, w jakim celu przybył 
generał, ale pisarz stawiał 
wielkie trudności, z czego 
wywiązała się dość żywa roz 
mowa. 

—Czy pan mnie uważasz za 
łotra i filuta.? — zapytał gene* 
rał. — Więc nie mam prawa 
odebrać tego, co ini chciano 
zrabować, a w dodatku i poz 
bawić życia. 

— Łaskawy panie,— odparł 
pisarz,— mam obowiązek czu
wania i strzeżenia tego domu, 
dopóki śledztwo nie zostanie 
ukończonej przytem nie wiem 
2goła, jakie przedmioty należą 
<ło pana. Zresztą jestem odpo
wiedzialny za to wszystko, co 
się tu znajduje. 

Generał doręcz n mu spis 
przedmiotów i ozn iczył miejsce, 
gdzie takowe powinny się 
znaidować. 

Pisarz sadowy udał się do 
wskazanego pokoju, w którym 
pomieszczone były wskazane 
rzeczy. Jakoż przyniósł je 
wszystkie generałowi, który 
mu za fatygę ofiarował 20 

•franków. Pisarz z początku 
stanowczo nie chciał przijąć 
podarku, lecz się w końcu 

•egodzii, gdy go zapewniano, 

że nikt wcale nie wątpi o jego 
uczciwości i nieposzlakowanej 
sumienności, jako urzędnika. 

Mutier zabrał wszystkie 
przedmioty i odniósł je do 
gospody wraz ze szkatułką i 
podróżnymi pakunkami. 

W gospodzie pod Aniołem 
Stróżem generał zawołał Jakó-
ba i Pawia do swego pokoju, 
gdzie pokazał im wszystko, co 
mieściło się w wielfciej szkatu
le. Było też tam około tuzina 
złotyćh zegarków z łańcusz
kami rozmaitej ceny, niektóre 
nawet ozdobione brylantami i 
dyamentami, dalej notes na
pełniony banknotami i worek 
dukatów. Wszystko to bardzo 
nierozsądnie pokazywał gene

rał także i Burnierowi, przez 
co obudził w nim wrodzoną 
chciwość. Szkatuła była zro
biona ze srebra, pozłacana, 
obejmowała nadto zastawę 
stołową. 

Jakób i Paweł byli istot
nie oślepieni tem bogactwem 
i za każdym nowym przed
miotem, wydobywanym ze 
szkatuły, wydawali okrzyki 
podziwu, szczególniej zdumie
wał ich przepych zegarków. 

Generał wziął jeden z naj-
lepszych.przypiąłdoń łańcuszek, 
a wkładając oba przedmioty 
do pudełka, rzekł do Jakóba; 
— Ten zegarek Mutier odda 
twojej ciotce Annie, a te dwa 
zegarki, były one zwyczajne 
i ze srebrnemi łańcuszkami,— 
wam podaruję; ale nie mów
cie mu, że wam je pokazywa
łem, boby mię strofował. 

— Wszak panie generale, 
podarunek ten pochodzi od 
pena? ą 

— Bynajmniej, Mutier 
ofiaruje go wam w dniu swe 
go ślubu. 

— Kiedyż on je kupił? — 
dopytywał się ciekawie Jakób. 
— Zkąd wziął na kupno pie
niędzy. Wszak sam mówi*, źe 
jest ubogim. 

— Dla tego właśnie nie 
miał pieniędzy, że je wszyst
kie wydał na przygotowania 
weselne/ — odparł generał. 

— Jakimże sposobem mógł 
wydać wszystkie pieniądze na 
podarunki weselne, kiedy 
wcale nie wiedział, czy się 
ożeni lub nie. 

— A/tymczasem tak było 
rzeczywiście.Byłoby niegrzecz
nie z twej strony, gdybyś 
temu, co mówię, nie wierzył. 

— Przecież panie generale 
jeżeli to pan podarujesz nam 
te podarki, należy koniecznie 
podziękować panu za nie. 

- Ty mały uparciuchu! — 

zawołat wesoło generał. — 
Skoro ci mówię, źe tak jest... 

Nie mógł dokończyć, bo 
Jakób i Faweł pochwyciwszy 
go za ręce, pomimo oporu 
generała serdecznie je ucało 
wali. 

Generał rzucał się to w 
prawo to w lewo, wywijał w 
rozmaity sposób, usuwał się, 
groził, że będzie wołał o 
pomoc, że sprowadzi policyę, 
że iuh zapakuje dn kozy, aż 
wreszcie udało mu się wyrwać 
z uścisków uszczęśliwionych 
dzieci. Następnie zarumieniony 
i zgrzany wrócił do izby goś
cinnej, w której zastał Mutiera 
Annę i jej siostrę. 

— Mutierze, — rzekł gło
sem surowym. — chodź no 
do mojego pokoju, mam coś 
z tobą pomówić. 

Mutier ze zdziwieniem pa
trzył na generała, który z 
założonemi w tył rękami, 
głośno sapiąc, chodził tam i 
oapowrót wielkiemi krokami. 

— Co panu jest, panie 
generale?— zapytał; wyglądasz 
pan... 

— Jak głupiec, — dosoń* 
czył generał, — tak jest, jak 
głupiec, który pozwolił się 
wyszydzić takim dwom małym 
łotrom, jednemu dziewięcio
letniemu, a drugiemu ^sześcio
letniemu. Kierfy mówię oni 
mi wcale nię wierzą, a kiedy 
chcę odejść, przytrzymują mię 
gwałtem. Czy to słusznie? 

— Ależ panie generale, nic 
wcale nie«rozumiem. Co się 
tedy stało? 

— Zapytaj pan tych dwóch 
małych łotrów, — rzekł 
generał, którzy paleni są 
chęcią opowiedzenia dziwnych 
historyi. 

— Zacny panie Mutierze, 
— rzekł ze śmiechem [Jakób 
najserdeczniej panu dziękuje
my za te złote zegarki, które 
nam pan chcesz podarować w 
dniu swego ślubu. 

— Ja? iłote zegarki? — 
zawołał zdumiony Mutier... 
Czy [oszalałeś mój chłopcze. 
Zkądże wziąłbym złote zegar
ki dla dwóch jak wy filutów, 
kiedy sam nie posiadam żad 
nego. I jakżebym wreszcie 
mógł kupować weselne pre-
zenta, skoro nie wiedziałem, 
czy będę obchodził dzień ten 
uroczysty w swojem życiu? 

— Przekonajże się pan 
panie generale! Wiedziałem 
dobrze, — dodał Jakob, — 
źe to pan jesteś tym ofiaro
dawcą. 

— - Milcz ty papugo, — 
przerwał mu zniecierpliwiony 
generał. — Zabraniam ci 
mówić, a tobie Mutierze 
słuchać tego paplę. Jesteś 
tylko feldfeblem, a ja gene
rałem. Teraz zaś chodź ze 
mną, bo chcę się z tobą roz
mówić. 

Mutier nadzwycssj zdziwio
ny poszedł za generałem do 
jego pokoju. 

Skoro się tam oba znaleźli, 
generał z trzaskiem zamknął 
za sobą drzwi, a następnie 
wcisnął w rękę Mutierowi 
pugilares napełniony pieniędz-
my. 

— Weź to, zawiera on twój 
majątek. Są tam pieniądze 
przeznaczone na wyprawienie 
wesela i urządzenie przyszłe 
domu. Tutaj oto jest zaraz 
zegarek dla Anny, a tutaj dla 
ciebie. Do stu kartączy! — 
zawołał generał, gdy Mulier 
wzbraniał się przyjąć podar
ków. Przecież potrzebujesz 
mieć zegarek, bo nie będziesz 
się ciągle pytał żony: A która 
tam godzina? Ci zakochani o 
Bożym świecie nie wiedzą. Te 
dwa zegarki przeznaczone są 
dla chłopców, ale to nie ja 
tylko ty im je ofiarujesz. Ro
zumiesz? Nie ja... Powiadam 
ci to po raz ostatni. Bo dla 
czegóżbym im miał je dawać! 
Wszak się nie żenię. Wresz 
cie nie ja znalazłem tych 
chłopców, nie ja ich uratowa
łem, nie ja powierzyłem ich 
tym zacnym kobietom i nie 
ja w ten sposób zapewniłem 
ich przyszłość. Rzeczywiście ^ 
to kobiety godne uwielbienia, 
będą niezawodnie szczęśliwe, 
to ci najsolenniej zaręczam. 
Dobrze się znam na tem i 
upewniam cię, że choćbyś sto 
lat wędrował po świecie, nie 
znalazłbyś "takich poczciwych 
istot i takiej milej, dobrej i 
dzielnej narzeczonej. Rzeczy
wiście mocno nad tem boleję, 
źe jestem hrabią, generałem i 
że mam już 63 lata; bo gdy-

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

Chas. A, GILE. 
ZABEZPIECZENIA* KARTY 
OKRĘTOWE, PRZEWŁASZ
CZANIA I NOTARYAT PU

BLICZNY. ; 
Mamy nietylko najwięk*w| 

i najbezpieczniejszą agencyą 
labezpieczema w Winonie, leci 
nawet na cały Północny Za
chód. Mamy w ręku tnnwj 
więcej połowę wszystkich MF 

bezpieczeń w Winonie. 
Nie bierzemy więcej od st 

bezpieczenia w naszych te 
Ifch Kompaniach jak imuL 
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Księdza Piotra Skargę 
objętości około 1500 stronic. 

Przedpłata wynosi: 
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Fabrykant TABAKI 
do zużywania. 

w AMERYCE. 

Wyrabia tabakę w nailepszym 
gatunku w sposób starokrajski. 

Ponieważ praktykowałem 15 
lat w Europie przy fabrykacyi 
tabaki, przeto mogę sobie pochle
bić, iż wyrób tejże znam dokładnie. 

Za nadesłaniem znaczka dwu-
centonego wysełam próbki i cen-
nnik. 

Proszę adresować.* 
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77S n.ibois Str, 

Mirla. 
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Godziny przyjmowania: Od 
godziny 9 do 11 przed połud
niem, tudzież od godziny 2giej 
do ,4 po południu. 
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E. y. BOGART 
130 West Third str. 
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CAN I OBTAIN A PATENT ? For a 
prompt answer and an taonest opinion, write to 
MUŃN <& CO.. who have bad nearly fifty years' 
experience in the Datent business. Communica
tions strictly confidential. A Handbook of In-
formation concerning Patents and bow to ob
tain tbem sent free. Also a catalogue of mechan
ical and scientific books sent free. 

Patents taken through Munn & Co. receive 
special notice in the Scientific American, and 
thus are brought widely before the Dublic with
out cost to the inventor. This splendid paper, 
issued weekly, elegantly illustrated, has by far the 
largest circulation of any scientific work in the 
world. $3 a year. Samnle copies sent free. 

Building Edition, monthly, $2.50 a year. Single 
copies, US cents. Every number contains beau
tiful plates, in colors, and photographs of new 
bouses, with plans, enabling builders to show the 
latest designs and secure contracts. Address 

MUNN & CO., NEW YORK, 301 BROADWAY. 

APTEKI 
MAX A G0ŁTZ 

Nr. m 

t. 3rd Str. 
w środku 

miasta. 

Naroż

nik 

j tej & 

Cariifion? 

NASZA POLSKA APTEKA 
w IV wardzie 

na rogu ulic 5 tej i Carioiona 
zaopatrzona we wszystko co tylko w przypadku choroby w domn 
potrzeba. 

Lekarstwa świeże, i za te same pie-
niądze wszystkiego więcej dostaniecie, niż 
gdzieindziej. 

Towar drogieryjny,jako to farby, benzynę^-óżne oleje,oraz okulary, 
sprowadzamy z najrzetelniejszych, najlepszych źródeł. 

W aptece w 4tei wardzie mamy jako zawiadowcy egzaminowane
go aptekarza, rodowitego Polaka 
pana MIECZYSŁAWA KOWAŁEWSKIK«o 

WM. SCHELLAS D- FAKLER 

Schellhas & Co. 
BROWAR 

piwa sądkowego 
i butelkowego 

w Winona, Miiiu. 
Piwo to bardzo czyste * 

zdrowe, a zawsze się \r/,ym» 
świeżo. 

BOLESŁAW 
czyli 

dalszy ciąg 

GENOWEFY 
CENA 30 cent. 

Pisać po tg książkę do księ
garni WIARUSA pod adresem: 
H. DERDO WSKI, 59 E. 2nd Str, 
Wznona, Minn. 

Adwokat i Doradca 
prawny 

J A M E S  A .  T A  W H  E l  
Poleca się Szanownej Publicanośfl 
polskiej w Winonie, której j»l 
nieraz służył w różnych sądach w 
prawach prawniczych. 
BIURO: 66 W. 3rd S, 

Morgans Block, 
Ruu«u '2*2, '2'J 
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WSTĘPUJCIE 
do, 

BRACI SRlESEL 
prey «'ei)Dym rynku* w dmon \ 

p. PROCHOWI CZA 

Najodpowiedniejszy tam Sa 
LON DLA. KOBOTNiKÓW 
oraz NAJRZETELNIEJSZA 
GROCERNIA. 

B r a c i a  G r i e s e l  z e  
wszystkich salonistów w Wi
nonie NAJWIĘCEJ PIWA 
PRZED A JĄ. « 

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

gatunku utrzymuj Miejcie 
w łaskawej pamięcifirmę: 

OM BE 

APTEKA 

J. W 
NIEMIECKA 

Lauer'a 
mana ^szyst> 
Winonie, a tak-
•kolicy z aku-
kenywaniu za-
broci lekarstw 
warów oraz ta-

, * 

kjmPolak«m n 
że farmerom « 
ratności wy* 
mówień, z d«-
1 wszelkich to
ni ości. 

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

Czyste wina i likery na użytek lekarski. - Drzewa fartóa* 
ikie, materyały farbiarskie wógóle. — Za mmimn* pnyrtą 
Imiu* lekarstw, tudzież ich dóbr ot daje się gwarancyą. 

Ufam, iż Kochani Druchowie Polaov, szczególnie za i farmersy, 
jaial fftizczjoaó moid będą zaafanieniem, jakiem mnie dotąd dwsyJ^ 
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J. W LAUER 
Róg Sciej i Franklin uli9 

mm BAY \mm 
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ST. PIM KOLEJ 
Najlepsza i Najprostsza 

między 
La Crosse. Wiri')na 

i ? 
Neillsville, Appleton, 

Eau Clairie, N«euahv 

Grand Menasha, 
Stevens Point, OwhUnsh, 

Neir London, Foml du Lao, 

G r e e n  B a v  
oraz wszywtkiemi.,.ęankt;jmi 

WSCHÓD. WISCONSIN U, 
Droga 3 

Kopalń żelaza 
połnocnkgo michtganu 

i 
nad LAKK ^IPEKIOB 

Ścisłe połączenia 1 szybka jazda, 

Baczcie, by wasz tykiel 
wskazywał kolej żelazna. 

GREEN BAY, WINONA 
A ST. PAUL 
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ftiperintendant 
Green Bay Wis-
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