
MATCZYNI FOOIEORi-
SZKIO. 

(Dokończenie.) 

Wyszedł, aby wydać rozka
zy. 

Fani Piotrowa usiadła. Na 
twarzy jej widać było znie' 
cierpliwienie; snać życzyła 
sobie, aby te odwiedziny, jak 
najprędzej fii§ ukończyły. 
Rzucała spojrzenia na 
które to jej życzenia wyrażały. 

Piotr przysunął stołok ku 
matce i rzekł; 

Widzę, żeście chorzy. Co 
wam to? 

— Nogi mi osłabły — 

odpowiedziała matka. 
— A doktora nie macie? 

Paweł przywiózł mi 
f, miasta. Dał mi jakieś smaro* 
wanie, ale to nic nie pomaga. 

O! o! — litował się 
Piotr, a potem pocieszając 
dodał: — No, starość, nie 
radość. Nasz oberszt też na 
nogi cierpi. 

Rozmowa się urwała. 
— A tobie dobrze idzie przy 

wojsku? •— zapytała po chwili 
matka. 

— Bardzo dobrze z Zapałem 
odpowiedział Piotr. Nie ma 
to, jak priy wojaku. To jest 
życielWielkie miasto, wszelaka 
uciecha; co niedzielę chodzimy 
z źouą to do ogrodu, to do 
teatru.... 

Matka spojrzała w tej 
chwili bystro na synową, a 
potem przyciszonym głosem 
rzekła: 

li — Ozy twoja,... żona nie 
rozumie nic po polsku? 

— Nie! 
Wiórkowa, jakby otuchy 

nabrała w skutek tej odpowie
dzi, 

— jak wy żyjecie? TyPolak, 
ona Niemka? 

— He, he, he, — zaśmiał 
się Piotr, to przesąd pyta 
przez was; ktoby tam zważał 
na takie głupstwa; małżeństwo 
nasze szczęśliwe i kwita. 

Wiórkowa spuściła głowę, 
ale widać jeszcze ją jakaś 
myśl męczyła, bo po chwili 
wyszepnęła więcej, niż wyrze 
kła: 

— A wiary jakiej? . 
Piotr zarumienił się nie

znacznie i udał, jakby nie 
rozumiał pytania. 

— A jakiej wiary? — 

powtórzyła matka. 
Kto? — zapytał znie

cierpliwiony. 
•— Ona! — odrzekła matka, 

— oczami na synową wskazu
jąc. 

Było widać w twarzy Piotra 
pewne zakłopotanie, ale to 
wnet przeszło, śmiejąc się 
odpowiedział: 

— Słyszeliście, żem szczęś
liwy z nią, więc czegóż nam 
więce] potrzeba. 

Teraz matka wiedziała 
wszystko; wiedziała, Że syno
wa ani jest jednej wiary. O 
cóż się miała jeszcze pytać. 

Jako budowniczy, który 
gmach wznosi i jak najładniej 
go zdobi, a do szczytu doszedł
szy, spostrzeże, że fundamenty 
za słabe i gmach runąć musi, 
tako też Wiórkowa spostrzeg
ła, że szczęście jej dziecka 
slabem jest i upadnie, bo nie 
oparło się aa tern, co jest 
fundamentem dobrego i siczę-
aliwego życia każdego człowie 
ka Ból rwał serce matki, 
oddychała ciężko i oglądała 
jię»*a czeinś, coby ją podparło 

gdy to, co dotąd podporę jej 
życia stanowiło, sfcruszało... 

Nakryto do obiadu. Matka 
się wymówiła, Paweł także. 

Goście jedli, Piotr był weso 
,y i pałaszował z apetytem* 
opowiadając dowcipy i przy 
gody z żymierskiego życia. 
Pani Piotrowa jadła więcej z 
grzeczności, bo jej wcale nie 
smakowało. Willy, ośmieliw
szy się, jadł i szczebiotał 
wesoło. 

Po obiedzie rzekł Piotr do 
Pawła: 

— Wiesz bracie co? Opro
wadź moją żonę i synka po 
gospodarstwie, bo w mieście 
wychowani, z ciekawością na 
niejedno patrzeć będą, 

Do żony zaś dodał po 
niemiecku: 

— Idź teraz, ja z matką 
pomówię o interesie. A kaź 
zaraz zaprządz. Wnet poje
dziemy, 

Gdy Piotr z matką pozostał 
przysunął się do niej. 

Zadygotało serce Wiórkowej; 
zdało jej się, że teraz odnajdzie 
syna w Piotrku, że teraz, gdy 
nie ma żadnego świ&dka, 
innym się Piotrek okaże. Ale 
fąk lodem zmroziły jej serce 
suche 'słowa Piotra: 

— Pisaliście; matko, że 
synkowi memu 50 talarów 
ofiarujecie? 

Wiórkowa oparła się lepiej 
o stołek i głosem wyrzutu 
pełnym, odpowiedziała: 

— Więc po to przyjechałeś? 
Piotrek uczul, że za obca-

sowo się wziął, więc łagodniej 
odrzekł: 

Nie potrzebujecie się pyta
niem mojem obrażać. Pisaliście 
więc się pytam, bo czas krótki 
zaraz odjedziemy. 

Dziwna rzecz, że wspom
nienie o odjeździe nie zabolało 
Wiórkowej; przeciwnie, uczuła 
jak ulżenie w sercu na myśł, że 
męka, jaką przechodzi, wnet 
sią skończy. 

— Pisałam, że dam, więc 
dam. Otwórz tamtę sznfladę. 
Tam w prawym rogu pod 
bielizną, leży woreczek. Zabierz 
go. Jest w nim 50 talarów# To 
dla twego syna. 

Piotr uczynił, jak powie
działa i wnet nabity worek 
znikł w jego kieszeni. 

— Dżiękujęl rzekł i kiwnął 
głową. Potem zapalił cygaro i 
znowu zaczał pytać, to o 
gospodarstwo, to o znajo
mych. 

Matka półgłosem odpowia
dała . 

Po niejakimś czasie wrócił 
Paweł z Piotrową Ji synkiem 
do izby. 

— Już zaprzągł! — odez 
wała się Piotrowa do męża. 

— A to jedziemy, —odparł 
tenże. 

Wiórkowa siedziała, jak 
nieczuła, wodząc po obecnych. 
Paweł • stał przy piecu i 
spoglądał na matkę. 

— Bądźcie zdrowi, — rzekł 
Piotr, podając matce rękę. 
Bezmyślnie podała mu matka 
swoją. Tak samo też i syno 
wej i synkowi: 

Wychodzą. 
— Wychodzą. 
•— Czyż podobna, abym 

się tak z nim żegnała — 
pomyślała matka. — Tak ma 
odchodzić syn mój, dziecko 
moje? Odchodzić, może na 
zawsze! Piotrek! — zawoiała 
rozdzierającym głosem. 

— Co tam? — zapytał 
zawołany w drzwiach. 

— Piotrek, moje dziecko! 

powtórzyła matka. Piotr wy
wiał żonę \ synka, mówiąc, że 
zoraz przyjdzie, sam zaś 
wrócił do matkł. 

— Słuchaj Piotrek, — 
zaczęła matka. — Dnie » 
noce wyczekiwałam ciebie, 
drżało mi serce na samą myśl, 
że przyjedziesz. Przyjechałeś, 
ale nie takim, jakim się eieb :e 
spodziewałam. 

— Człowiek się zmienia — 
— Tyś inny, tyś obcy jakiś, 

— ciągnęła matka dalej — 
stoi miedzy nami coś, co 
nasze serca przedziela!Wspom
nij sobie na to, Piotrku. Bądź 
tem, czem cię Bóg stworzył. 
Przyrzeknij mi, że dopełnisz 
tego. 

- Ale owszem, przyrzekam 
— odpowiedział Piotr. 

— Idź tedy z Bogiem, idź z 
Bogiem. A pomyśl też czasem 
o matce i jeżeli będziesz mógł, 
przyjedź, ale innym, jak dziś. 

— JNiewiem, co wam się 
wemnie nie podobało, ale 
mniejsza o to. Bądźcie zdrowi. 

— A przyjedziesz? 
— > Niewiem, może.... 

Uszykujecie drugi taki mieszek, 
a przyjadę po niego, he, he, 
he — No, bądźcie zdrowi! 

Śai&nął rękę matce i wyszedł. 
Wiórkową dobiły ostatnie 

słowa syna. 
,,To był Piotrek! To owa 

pociecha matczyna? Ów Pio
trek, który miał być jej 
pieszczotą,chwalą i zaszczytem? 
Wszystkie najmilsze marzenia 
rozwiały się dziś, jak mgła; 
ciemno, czarno było w duszy 
Wiórkowej. Ból, zawiedzione 
nadzieje, zgryzota, ujawniły 
się w strumieniu łez. Zaczęła 
płakać na głos, jak nigdy 
jeszcze nie płakała. Zdawało 
jej się, źe serce wypłacze... 

Dzień pochylił się ku zacho-
dowi.słońce jaskrawo oświecało 
ziemię, jakby żegnając się z 
nią i promieniami ją całując. 

W tem poczuła Wiórkowa, 
jak ją ktoś obejmuje za kolana 
jak przyciska się ku niej 
miłośnie i usłyszała głos cichy, 
drżący, serdeczny.-

— Matuchno najdroższa! Ja 
wąs za Piotrka i za siebie 
kochać będę. 

To Paweł! 
— Jako słońce na wiosnę 

ciepłem swem skruszy lód na 
jeziorze i zamknięta woda 
tryśnie, szczeliną na swobodę, 
tak wobec ciepła miłości sy
nowskiej Pawła i słów jego 
serdecznych, stajał lód serca 
matki. 

— Pawle, dziecko drogie! 
Przytuliła jego głowę do 

swych piersi i stało jej się 
lekko, tak lekko i dobrze jak 
nigdy. Teraz dopiero stanęła 
jej Krzywda, jaką Pawłowi 
czyniła, przed oczami teraz 
dopiero poznała wartość jego 
szlachetnego serca. Więc jakby 
chcąc mu wszystko nagrodzić, 
przyciskała go raz po raz do 
serca, powtarzając: — Moja ty 
jedyna pociecho! 

A Paweł ? 
Paweł był jako człowiek, 

któremu zdięto ciężar, jaki 
cały życie go gnębił; był|jako 
człowiek, któremu dotąd 
wołno było oddychać półodde-
chem, a tęraz nadeszła chwila 
w której całemi piersiami 
odetchnął; był jako człowiek, 
któremu serce związano, aby 
nie Kochało, a teraz pękły 
więzy i wełno mu calem 
sercem kochać matkę. 

Zmrok zapadał, ale w du
szach matki i syna jasno było 

świetlano; światło miłość 

rozgorzało w nich, tem jaś 
uiejize że takiemi ofiarami 
zdobyte. 

Jutro, mój synu, — ode 
zwała się wreszcie matka do 
syna, — zaniesiesz księdzu 
proboszczowi na mszą św. na 
intencyą fiotrka, aby nie 
aginął, lecz żył. 

— Zaniosę chętnie,—odrzekł 
Paweł. 

— O! serca matki, jikieścńe 
wy niezgłębione w miłości dla 
dzieci! 

KONIEC. 

PŁACIĆ ZA.JKATOLIKA! 

W. SŁOMINSKA 
679 Hllwrak o At« 

OBICAGO, ILL. 

WSTĘPUJCIE 
do 

BRACI GRIESEL 
(w bloku PELZERA)! 

Mi 
Najodpowiedniejszy tam Sa 

LON DLA ROBOTNIKÓW 
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 
PRZEDAJĄ. 

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

gatunku utrzymuj Miejcie 
w łaskawej pamięcfirmę: 

Polecam Wlele bnemu i) u oho 
irieństwu jak i Szanownym Towa
rzystwom polskim mój §kład i Pra-
3Ównię różnego gatunku Cliorą 
Kwi, Saarf, Oznafc, B©*ei, 
Bereł, Pałek marsasati*o 
W*kich Hp. po jaknajtańszej 
eenie ^Wykonuję wszystkie Obsta-
lunki jak najpunktalniej i najsu-
mienniej, przez dziewiętnaście 
lat praktyki nabrałam wprawy w 
powyższych wyrobach, lakże 
Wielebnym Siostrom r.oiecem mó] 
skład i wielki wybór Koron, 
Welonów, Baslkietów, dla 
Dziewcząt i Chłopców, przystępu
jących do pierwszei Komunii świę
tej _ Tak samo mam zawsze na 
składzie Korony, Welo*iy 
dla młodych Panien do ślubu, 
wszystko po jaknajtańszej cenie. 

jgsiP Proszę przybyć i przeko
nać się w Polskim Handlu, zanim 
się udacie do Składu narodowości 
obcei. 

Z szacunkiem 
W. głomińftka 

679 Milwaukee ave. Chicngo 

• TUZIN pięknie wykonanych 
fotograf!j tylko $2.00. — U M o r-
o-eneiera & Co. 

J. A. WYCHGRAM * co. 
Przoduje w tanich cenach! 
Handel! Handel! Handel! 

IIIBEZPŁATNIE 
« 1 I I c V i 'l i ! I 

Wszyscy półroczni prenumera-
orowie Gońca i Iskry otrzymują 
zupełnie bezpłatnie drugie pismo 
humorystyczne p. t. 

Wesoły Kurjerek. 
Goniec i Iskra czasopismo 

illustrowane, od lat l6tu wycho
dzące we Lwowie, posiad-
treśó niezmiernie obfitą, urozmaia 
coną, pożyteczną i patryotyczną, 
przyczem zamieszcza większe i 
mniejsze dobre powieść i—wy
chodzi trzy razy na miesiąc. W e-
soły Kurjerek jest zupełaia 
oddzielnem humorystycznein i 1 i u-
strowanem pismem ) wycho
dzi dwa razy na miesiąc — razeta 
tedy każdy prenumerator otrzymu
je miesięcznie pięó numerów 
dwóch pism. Za zdrowy i przy
jemny pokarm w ogóle, a za dobry 
humor cięty dowcip w szczególe 
— redaKc]' poręcza, pizyczem 
dodaje, że redakcja obydwóch 
pism prowadzona ""est w ten spo
sób, iż pisma te nie są bynajmniej 
lokalne, ecŁ mteresa]ą cały t/gół 
polsk}. Polacy zamieszkali w 
Ameryce, znajdą w nich wszystko, 
co cvlko dla pokrzepienia ducha 
polskiego potrzeba, a obok poucza
jące], interesujące] i pożytecznej 
treści Gońca i Iskry, humor i 
d o w c i p  W e s o ł e g o  K  u  r  j  e  r -
k a rozpędzą im niejedną tęskną i 
ciężką chwilę życia na obczyźnie, 
Prenumerata p o i r o c z n a z 
przesełfra do Ameryki wynosi tylko 
dwa dolary. Nadsełający 
p r e n u m e r a t ę  r o c z n ą  c z t e r y  
dolary, otrzymuje natychmiast 
oprócz pism powyższych, jeszcze 
franco bezpłatną premię: Prenu
merować można w każdei clawrili, 
zaległe numera, lub początki po
wieści na żądanie .cażdy nowy 
prenumerator otrzymuje darmo. 

Prenumeratę z .Ameryki naj-
dogodniei przesełać dolarami pa
pierowymi w listach rekomendo
wanych, lub też przekazem poczto
wym pod adresem. 
Administracja Gońca i Iskry 

Lwów—Lemberg 
ul. Kraszewskiego 23 

EUROPE AUSTRIA GALTCYA 

BROWAR 
•i' 

Niebieski 
Kat tu ii. 

10,000 yardów 
muślinu 

yard szeroki. 
4|c 

10,000 yds. 
barchan 

Flanel. 
8^c. wart l2c. 

85 sztuk 
G iii glia ni 

4^c. 
3000 yardów 

Denims. 
lOc, warte 15c. 

SZALE 
po $1.50, $2, $3, $4. do 

DAMSKIE MANTYLE 
po $3 50, $4.50. $5, do $40. 

DAMSKA SPODNIA BIELIZNA 
po 20c., 25c., 30. 40., 50c , 

do $1.50. 

MĘSKA SPODNIA 
BIELIZ1TA 

dobry towar, 50c. — wart 85c. 

GŁÓWNA KWaTERA DLA 
Materyj na sukme, jedwabiu, 

futer i mufek 

Shaker 
Flanelt. 

5 pudeł 
l2c. 

J. i 
Jfo. @0 E. 3rd Str. 

Uzystowełniane 
Poucxocliy 

dla dam 
25e. warte 35c. 

PoucKoehy 
cashmirowe 

15c. 
Czerwony 
DAMASK 

60 cali szeroki 
25c. yard. 

Materye na 
PELERYNKI 
15c. yard. 

I 

10 4 szare 
BLANKETS. 

49c-
Damsfcie 

chustki do 
NOSA 

5c. wai te 10c 

?. ŁEtt® jest u nas pomocnikiem. 
aMnMi" 

Słownik 
POLSKO-ANGIELSKI I 

ANGIELSKO-POLSKI. 
Dziefo to jes* w dobrej mocnej oprawie ze złoconemi hteram: na 

okładkach w formacie biblii. Kosztuje 4 dolary. Podane w nim jest, 
i&k się każde angielskie słowo nazywa po polsku i iak się wymawia 
po polsku; oraz co znaczy każde polskie stowo w języku angielskim. 

Przysełajcie na moje ręce po 4 dolaiy, a każdemu Słownik na
tychmiast wyślę. 2*1 

H. DERDOWSKI 
WINONA, miNN. 

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

KI. PEQVS4 8K&B61 

sprzedaje Księgarnia H. DERDO WSKIEGO w 
Minn., pocenie 

$5.0Q, w dobrej oprawie. 
Zamawiać sobie i pieniądze przesełać pod adresem: 

H. DERDOWSKI 
4 Sir. Opposite Post Office. 

W I U T Ó f l ,  I C C * .  
-f i l- ? •• 

onr 

WM. SCHEŁŁAS D FAKLER 

Schellhas & Co. 
BROWAR 

piwa sądkowego 
i butelkowego 

w Winona, Minn. 
Piwo to bardzo czyste a 

sdrowe, a tawsze się irzyma 
świeżo. 

GHEEN BAY WlMi 

ST. PU1Ł KOLEJ 
Najlepsza i Najprostsza 

między 
La Crosse, Winona 

i 
Noillsville, Appleton, 

Baa Clftirie, Neenah, 
Grand lUpids. Meoaska, 

Stevens Point, Oshkosh, 
New London, Pond da Lao, 

G r e e n  B a y  
ora* wszystkiemi punktami 

W8CH01>. WISCONS1NU. 
Dro^a do 

Kopalń żelaza 
POŁNOCNEGO M.ICHIGANO 

i 
nad LAKfi &UPEBIOB 

Ścisłe połączenia t icybka jazd* 

Baczcie, by wąai tykiel 
wskazywał kolej ielasn*. 

GKEEX.BAY, WINONA 
& ST. PAUŁ 

S-U- Champioi 
KDDerifltendaiit 

fceei tar Wig-

J.I. kst 
P. U m, 

tirwi li? w 


