
r 

'N 

leden z Paunisów na ziemi 
leżących. 

Błyskawicznym ruchem 
zwróciły się wszystkie oczy 
wskazanem przez niego kie
runku ku preryi, gdzie ukaza-
zały się głowy wychodzących 
ze szczelin Indyan. C'., którzy 
się już na powierzchnią wy
dostali, pobiegli ku jamie, w 
której gorstka Paunisów sie
działa na czatach. Przybysze 
byli również Paunisami, co 
łatwo było poznać po równym 
ubiorze i równych ozdobach. 

Po krótkim przywitaniu się 
cała banda dość liczna, roz
łożyła się pokotem w gęstem 
zagajeniu, lylko jeden jedy
ny Indyanin o silnej i wynio
słej postawie i dumnem spoj
rzeniu, w wieku 30 1 Daru 
lat, me zasiadł w ich gronie. 
Stał, jakby się uważał za 
wyższegu od drugich 1 jakby 
czuł potrzebę pokazać i ze
wnętrznie swą wyższość nad 
drugimi. Sitdzący na pniu 
Indysninin powstał i zbliżył 
się doń milcząco, choć pewien 
siebie. Żaden z obecnych nie 
iaó\vił ani słowa, każdy był 
bowiem ciekawy usłyszeć, co 
obaj naczelnicy powiedzą. 

Ardokaton pobił Konzow 
i pozdejmował skóry z ich 
czaszek. Straszna pantera nie 
walczy od niego odważniej. 
Witam zwycięzcę Ardokato-
ną f  — przemówił ten, który 
przedtem na pniu spoczywał 
do dumnego przybysza, 

— Skoro moi dzielni wo
jownicy wypuszczą zatrute 
strzały z swych sprężystych 
łuków, natenczas towarzyszy 
im zawsze jęk śmiertelny Kon-
zów, pod uderzeniem ich to
mahawków rozpryskają się 
Konzów twarde czaszki, — 
brzmiała odpowiedź jego, a 
po chwili dodał: — Ardoka
ton wita silnego Tangosa. 

Czy Ardokaton wie już, 
— odrzekł Tangos, — że 
blade Twarze z agencyi spie
szą na pomoc Konzom? 

— Wie! 
— Czy ardokaton ma przy 

sobie skórę z czaszki Tarta-
k."na ? 

— Ardokaton nie widział 
Tartakana wśród pobitego 
zastępu Konzów, choć go 
się tam spodziewał. 

— To szkoda, — zauwa
żył Tangos, potrząsając gło
wą. — Tąrtakan jest w boju 
dzikim t y g r y s e m ,  a dopóty 
on żyje, dopóki Konzowie 
ieszcze nie pobici. Wszak usta 

-moje mówią prawdę? 
— Tangos mówi prawdę, 

potwierdził przybysz. — 
Tartakan jest wielkim wojow
nikiem; on ^gromadzi koło 
siebie zawsze najsilniejszych 
mężów. A cóż Tangos zdzia
łał, podczas gdy Ardokaton 
bił się z Konzami? 

— Biegł on przez lasy, 
przeszukał przepaści i stepy, 
tropiąc białych mężów. Na 
samym grzbiecie gór znalazł 
w ukrytej laskini, po nad któ
ra woda z hukiem spada, te 
oto kobietę, tego starca i 
chłopca. 

Młody naczelnik Paunisów 
obrócił się i spojrzał na 
wskazanych jeńców, których 
dotąd nie był zauważył. W 
jego twarzy, zeszpeconej złoś-
liwem uśmiechem, w jego 
palącym wzroku, którym 
obejmował trzy bezbronne 
postacie pożałowania godnych 
jeńców, było coś, co sędzi
wego ojca Hugona napełniło 
najwyższem przerażeniem.Bał 

się najwięcej o Amalią, cho
ciaż wiedział, nie zwykli byli 
się znęcać nad kobietami, 
— ale któż mu mógł zarę 
czyć, że młody naczelnik nie 
postąpi sobie wyjątkowo ina
czej ? 

— Ta twarz białej kobiety, 
— rzekł tenże, — jest tak 
piękną jak wschodzące słoń
ce. Cóż Tangos zamyśla 
uczynić z jeńcami? 
' — Tangos zaprowadzi je 
do wielkich ivsi Paunisów. 

Ardokaton zamilkł na 
chwilę, przypatrując się wciąż 
bacznie leńcom, potem zwró
cił się do Tangosa i wdał się 
z nim w cichą rozmowę. Pó
ki w nąwszy kilka razy głową, 
jakby się zdawał na tegoż 
zdanie, rozkazał najbliższemu 
Indyaninowi rozwiązać łyko, 
którem Amalią powięzano 

Rozkaz wypełniono natych
miast. 

Skoro się Amalia uczula 
wolną, padła do nóg Ardo-
katonowi i prosiła go bła
galnie, aby i teściowi jej 
zdjęto wrzynające się w cia
ło więzy. 

Naczelnik nie zrozumiał jej 
słów, ale pojął czego żąda. 
Skiną! powtórnie na Indya-
nina, a ten przerznął czem-
prędzej łyczane pęta i uwolnił 
z nich stężałe ręce starca. 
Potem przyniesiono wody z 
pobliskiego źródła, którą jeń
cy ugasili trawiące ich pra* 
gnienie. 

Naczelnik nabrał jej sam 
wydrążoną muszlą, a kiedy 
ją podawał Amalii, z twarzy 
jego zniknął wyraz złośliwości 
i chytrośei, oblicze jego wy
pogodziło się zupełnie, a oczy 
jego spoczęły nawet z pew-
nem odcieniem współczucia 
na obliczu zasmuconej i załza
wionej Amalii. 

Potem rozmawiał z Tango-
sem jeszcze dłużej, niż przed 
tem, a widocznie znowu o 
jeńcach, szczególnie zaś o 
Amalii, sądząc po jego ru
chach przy rozmowłe 1 po 
jego spojrzeniach. Porozu
miawszy się takim sposobem, 
o co mu chodziło, ułożył się 
z innymi na spoczynek, owi
nąwszy się w zawieszającą mu 
się z ramion skórę tygrysią, 
odróżniającą go od wszystkich 
innych. 

,'Cią$r daiszv nastąpi 1 

PŁACIĆ ZA KATOLIKA! 

Co to ibst cholera. 

Po trzecie. Gdy chorego nie 
można przenieść do szpitala, albo 
gdzie szpitala niema, trzeba cho
rego utrzymywać w największej 
czystości. -  pokłady więc, wszelka 
bieliznę 1 wszystko, co sie tylko 
zawala wypróżnieniami, zlewa sie 
obficie mocnym kwasem karbolo
wym, albo gotuje w gorącej 
wodzie, albo poprostu pali, Próez 
ognia, który niszczy wszystko, 
zarazki albo grzybki choleryczne 
giną od mocnego karbolu, od 
gotującej się wody i od niektórych 
innych jeszcze ptynów, niszczących 
zarazki. Takie mszczenie zarazków 
nazywa się desynfekcyą to jeBt 
odzarażeniem. Wypróżnienia cho
leryczne również należy zbierać w 
osobne naczynie, na to nalewać 
kwasu karbolowego, albo wapna, 
i wtedy dopiero wlewać do wy
chodka. 

Po czwarte. Gdy chory chole 
ryczny umrze, należy go laknai-
prędzej chować, a bieliznę i rzeczy, 
które w jakikolwiek sposób mogły 
się powalać wypróżnieniami, palić. 
Dlaczeeco zaś należy tak robić, 
chyba już nie potrzebuję powta
rzać. 

Zdaje mi się, że wszystko są 
to rzeczy jasne i zrozumiałe 

dla ludzi, mających chód trochę j 
rozgarnięcia w głowie. Jest też , 
obowiązkiem każdego człowieka ; 
tak względem bliźnich jak 1 wzglę
dem samego siebie trzymać sig 
niniejszych przepisów. Niema 
zresztą na to rady — pohcya ma 
prawo 1 obowiązek do tego amus'd 
siłą. 

A teraz pomówimy o tem, julc 
się człowiek ina sam bronić od 
cholery — czyli od tego przeklę 
tetio przecinka albo g/zybka 
cholerycznego. 

Ażeby Braciom naszym dać 
możność uchronienia się od zarazy 
cholery, wyjawię tu jeden wielki i 
sekret, kamień czarowny od chole |  
ry i od wszeikiel innej zarazy. ! 
Takiego kamienia używają po j 
większej części z dobrym skutkiem j 
lekarze ji Siostry Miłosierdzia, j 
obsługujący chorych na cholerę, i 
bardzo dobra zasada, oto... nie bać j 
się cholery! Strach sam pr/.ez się, 

to trucizna dla człowieka, strach I 
usposabia do wszelkiej zarazy, j 
Jabym to jeszcze powiedział inaczej 
Czy znacie przysłowie: ten się boi, |  
kto -ile broi. Otóż... nie należy j 
broić złe^o, a mianowicie takiego |  
złego, które może sprowadzić cho
lerę. A więc: żyć należy skromnie, 
regularnie, unikać zbiorowisk 
ludzkich, bo kto wie, czy się tam 
nie natrafi na jakiego zaiażonego 
już, który sieje po drogach 1 pod 
płotem cholerę. A w dodatku, 
przy takich oVazyach, to się czło
wiek nie wywczasuie, obje byle 
ozem, opije jakiego piwska niedo
brego lub gorzały — i choroba 

gotowa. 
Pamiętajcie, że zarazek cholery 

rzuca się przedewszystkiem na 
żołądek 1 kiszki. Kiedy żołądek 
zdrów, to sam przez się fabrykuje 
truciznę dla grzybka cholery i nie 
dopuści jej do kiszek. Dlatego 
też pielęgnować trzeba te wrota, 
żeby broniły od zarazy. Naczczo 
też z domu nie trzeba wychodzic, 
ale napić się czego ciepłego i 
przegryźć chleba lub bułki. Nie 
należy też jadać surowizn, a broń 
Boże, niedojrzałych owoców; nie 
trzeba kupować na targach u 
straganiarek zakurzouych i w ogóle 
leżących w nieczystym jakim ko
szu wisien, jabłek, albo jakich
kolwiek łakoci; nie pić wody z 
sadzawek, małych rzeczek 1 wogóle 
nie opijać się wodą ani piwem. 
Najlepiej byłoby wodę do picia 
wpierw przegotować, ostudzić, 
postawić w czystem naczyniu i w 
chłodnem miejscu, a dla smaku 
dodać trochę cytryny lub kwasu 
cytrynowego z apteki. 

Kogo stać na to, niech sobie 
codzień wypije po obiedzie herba
ty ciepłej, albo kawy czarne], od 
czasu zaś do cz'isu jeden kieijszek 
wódki. 

Koło siebie 1 w mieszk- nu 
zachowywać trzeba czystość 1. ij-
większą, bo to od wszelkiej zar;:zy 
najlepiej broni. 

Gu;y jednak pomimo tego 
wszystkiego poczujesz się niedob-
rze, gdy ciu mdli trochę, gniecie 
w dołku, lub masz wolność st< ica, 
to nie zaniedbuj choroby. PaniK-taj 
wiec, że wtedy mała rzecz może 
cię uwolnić od wielkiej biedy, 
przestań też jeść zwykłą strawę, 
napij sig mięty, okład :ciepty, na 
brzuch połóż 1 weź łyżkę oleju 
rycinowego. A gdy 1 to nie po
może, natychmiast udaj się do 
doktora, albo go wzywaj do siebie. 
Tu już niema chwili do stracenia, 
bo może być źle. A nadewszystko 
bab nie słuchaj 1 znachorów, bo 
tak cię zaczną okadzać, smarować, 
natrząsać, aż cię na tamten świat 
wyprawią. Pamiętaj również prze
dewszystkiem na to, co powiedzia
łem: cholera nigdy nie wybucha 
odrazu w jednej chwili, zawsze fją 
poprzedza niedomaganie żołądka, 
małe rozwolnienie, nu któro można 
jeszcze zaradzić. Cu7y się tego 
zaniedba, źle jest, a w każdym 
razie bez .doktora już się uie 
obeidzie. 

{ N o w y  D z w o n e k . )  

W. SŁOMINSKA 
079 sniwaik d Ave 

OBIGAOO, ILL. 

Polecam Wielennemu Ducho
wieństwu jak i Szanownym T.>w:i 
rzystwom Polskim mój Skiad i i 'ra-
3Ównię różnego gatunku ^ 
gwi» Szarf, 0/.n:ik, S'.o/.s-j. 
Beret, t*nłek marzli! »*« 
wskiclft Hp. po jaki.i.jUiń•-•<•! 
cenie. Wykonuję wszystkie Oiisi i -

lunki jak najpunktalniej i 
mienniej, bo przez dziewiętnaście 
lat praktyki nabrałam wprawy w 
powyższych wyrobach. Także Wie
lebnym Siostrom polecani mój 
skład i wielki wybór B4«ve*«vj, 
Welonów, Bukietów--, <11* 
Dziewcząt i Chłopców, przystępu
jących do pierwsze] Komunii świę
tej.—Tak Bamo mam zawsze na 
składzie Korony, Weleiiy 
dla młodych Panien do ślubu, 
Wszystko po jaknajtańszej cenie. 

BST Proezg przybyć i przeko-
pad sig w Pólskini Handlu, zanim 
B19 jlftaoie do Składu narodowości 
rooej, 

Z szacunkiem 
W. Słomlńska 

ft9lMkoaufa« Ave. Chicago IU 

HUMPHREYS' 
Dr. Humphreys' Specifics are scientifically and 

carefully prepared prescriptions ; used for many 
vears In private practice with success,and for over 
ihlrty years used by the people. Every single Spe
cific Is a special cure for the disease named. 

These Specifics cure without drugging, purg
ing or reducing the sy3tem, and are In fact and 
deed the sovereign remedies ol't he World. 

LIST OF PRINCIPAL NOS. 
Fevers, Congestion, Inflammations.. .25 
Worms, Worm Fever, Worm Colic.. ..45 
Crying: Colic, orTeethingof Infants.45 
Diarrhea, of Children or Adults 45 
Dysentery. Griping, Bilious Colic.... .45 
Cholera Morbus, vomiting 4tf 
Coughs, Cold, Bronchitis 
Neuralgia, Toothache,Fc geadUches, SlckHeadac„_ 
_ yspepsia, Bilious Stomach 

Neuralgia, Toothache,Faceache '1 
"eadUches, Sick Headache, Vertigo.2 

Suppressed or Painful Periods..45 
Whites, too Profuso Periods 45 
Cronp> Cough, Difficult lireathlntc 45 
Salt Rheum, Ersyliiel.is, Eruptions..45 
Rheumatism, Rheumatic Pains 45 

S P E C I F I C S  
ever anT^V^ue, Clr . s, il alar la 50 
lies. BUnd or lileediL ;.L._ .§0 
phthalmy. 

J|UMPHHEYS' VETERINARY SPECIFICS.-

zawierająca 
kilka set 

SECOND NATIONAL BANK 
COR. 2-uu <k CKNTER STR., WIHONA, SflNft. 

lajwlękftzy ze 

Pl 
Ophtfaal'my, or Sore, < r Weak Eyes.SO 
Catarrh, Influenza, Ci .Id In the Head .50 
Whooping Cough, Violent Coughs. .50 
Asthma. Oppressed Breathing 50 
Ear Discharges, Impaired Hearing .50 
Scrofula, Enlarged Glands, Swelling .SO 
General Dehl iity, Physical Weakness. SO 
Dropsy, and Scanty Secretions 50 
SeaSickness, Sickness from Riding .SO 
Kidney Disease .50 
Nervous Debility Seminal Weak-

ness, or Involr.itary Discharges 1.Q0 
Sore Mouth, Canker 50 
Urinnry Weakness, Wetting Bed. .50 
Painful Periods, with Spasm 50 
Diseases of the II enrt .Palpitation 1 .00 
Epilepsy, Spasm, St. Vitus' Dance .1.00 
Diphtheria. Ulcerated Sore Throat. .50 
Chronic Congestions & Eruptions ,5b 

Sold by Druggists, or sent postpaid on receipt 
of nrlce. Dr. IIlmphrevs' Manual. (114 paKes) 
rl<"fil7 lirmnd in cloth and gold, mailed free. 
II urn ph re y s' Medicine Co. l'J'J Fulton St. N Y. 

vy "wo 

Used by all ownersof Ilorse and ('at
tic* A Complimentary copy of Dr. Hum j'liivy.s' 
Veterinary Manual (500 pages) on treatment and 
caro of Domestic Animals—Horses, Cattle. sheep, 
Hoga nnd Poultry — Sent free. Ilcwmuwe1 

Mj-dicikk. Co - i'# F.jltop St.. K- V 

Kucharka 
POLSKA 1 AMERYKAŃ

SKA 

PŁAĆCIE ZA KATOLIKA! 

ORAGYE WESELNE 
DLA DRUŻBÓW 

oraz 

PIEŚNI WESELNE 
CENA 20 ct. 

Pisać po tę książkę do księ
garni WIARUSA pod adresem: 
69 Er 2nd Str., Winona, Minn. 

O R G A N I S E D  i  J M  1 8 7 1  

Kapitał i nadwyżka $400,000. 
wfizyMkicii bauków w polndltoM 

MSinuesocle 
luaduaze i ubezpieczenia tego Banku bezpiecini# prz60h0WSB# V 

••wej ogniotrwałej szafie Corliss Burglar-Proof Safe. 

J. A. PRENTISS, Prezydent.? W. H. GARLOCK, KaiYU 
Wm. H. LAIRD, Vice-Prezydeut. S. L. PRENTISS Ait. KtfTfl 

D y r e k t o r z y :  
£1 Prentiss, Prezydent. M. G. Norton, of Laird NofftdA 
W.H.Laird,of L. Norton Co. I.. R. Brooks, of Brookl Dtfli 
H« Choate,Oi H.Choate Co. O. C. Tucker, Kapitalista*. 

W. II. Garlocx, Ivasyer. 

Kaci procenta od pieuiędzy na krótszy os&« cłoionyik* 
Kupują się i sprzedaje pieniądze zagraniczne. 
Rachunki Banków, kupotjw, towarzyatw • yMyct«g^łmyi| 

••łatwia pod l£orzvHtr.en> "^arv.nkkiwi 

HAMILTON, 
Fkezydent, 

W. H. LAIRD, 
Wice-prezydent, 

WM. 
Sekretart.' 

WINONA-
Lumber Comp  ̂

Piła chodząca i heblarnie. 
Sprzedaje sig hartownie; 

©teski, Szyngle, Pale i Łatle. 
Binro i warsztaty 

Front Str., Winona, Minn. 
£jtr.r x -/w 

O M. DULANY, 
W loeprezy dent. 

CH. HORTOS, 
Sekretar*. 

Empire 
Lumber Comp. 

Kastfpoy kompanii desek 0. Horton, fabrykantów i kupo4* 

DRZEWA BUDULCOWEGO 
Wielki wybór Buchego drzewu budulcowego zawsze na składzie 

•raykraiane drzewo budnlcowev  listwy, drzwi, ramy do okien i du 
akład naateryału budowlanego \v t )góle (  -

Owa ra-/:.y dzieuaie!! 

Najpopularnieiszo pismo polskie. 

przepisów kucharskich. 
dla młodycli mężatek, kucharek 
gospodyń na tanie 1 smaczne przy
rządzanie rozmaitych potraw, a 
ezczególnie zup, sosów, jarzyn, 
potraw mięsnych i postnych 7, 
uwzględnieniem potraw polskich, 
mianowicie barszczu, bigosu, zra
zów, flaków, i pieczywa amerykań
skiego jako to: cakes, biscuits 

muffins, pies, itd. 
CENA 60 o. 

Jlolna tę ksiąikr, dostać 10 księ
garni 11. DE11D O WSK12&Q0IJtyi 
Winona, Minn. 59 E. 2nd itr.  ̂  

Wychodzi cod-ziennie w dwóch 
edycjach: rannej i wieczorne], o> 
prócz świąt 1 dni świątecznych, w 
które wychodzi raz jeden na dzien. 

Olbrzymi dział telegramów i 
korespond?ticyj ze wszystkich Ktolic 
europejskich i państw zaocea-
nowycli, wreszcie wspólprał-.ownict-
wo pierwszorzędnych pisarzów 
polskich zjednały 

KLRVKR01VI WAHSZAWSKIKJIl 
wyjątkową w kraju naszym 1 za
granicą poczytność 1 powagę. 

Cena iirenuninriity za jjninieą 1 
wynosi uiiesigcziiic rs. 1 ko|>. 50. !•-u- i 
mer pojedynczy wieczorny kus/tuje w | 
Warszawie koii. 5, ponuinv z^iś Umi. ii (vriir t 

Cena oirło.szuń: ICcklamy: zu je. INlivA, 
den wiersz giiiim n'uwy, albo 
miejsce pierwszy raz 'JO kop., k .żily 
nastgpny ruz kop 20. 

Koresjioiułencya prywatiKi po 
cenie rekhnu. 

Nekrologia: zu wieisz 10 ken. 
Zwyczajno ogłoszenia: za jcilen 

wiersz petitowy, albo jc^n ini-is<-e, 
pierwszy raz 10 kap. każdy naM£ | iny 
raz 8 kop. 

W Stevens Point Wis. 
2 dniem 26go Lutego 1892 
roisu zaczął wychodzić TY
GODNIK POLSKI pod tytułem 

R Ó L N I K ,  
Pismo to głównie iesi 

poświęcone sprawom farmer
skim, podaje dobre arty
kuły o g o s p o a a r a-

j t w 1 e. r ó 1 11 i o t '. v i e, ' ̂  h o 
'1 >) w ,1 ii ; u " v <• i ;i • w 

.-kr-'-'-cn-ii j : • k' - 1 • 1 :  r < 11 j j y. 

|  7 . ; \ u r ; i H f x . . '  k r  •  >  

1 Prenumerata wynosi tylKo 
.00 rocznie. 
Ktoby chciał zapisać ROL 

niechaj prześle swój 
adres z załączeniem $1.03 do 

KRIJTZA & HUETTER 

J*oiiit, Wt« 

COŚ PIEKNEGO 

Z a w i e r a: 
1. Papuga, powiastka. 
2. Palma, Kwietniowa, powiastka, 
3. Smutne skutki niemądrego figlag 

powiastka. 
4. Mieuczynnośó, powieść. 
5. Przeczuci^, powiastka. 
C. Ludwina i Helena, powieść. 
1. Złotówka, powiastka. ;) 
8. Tizy przyjaciółki, powiastafciu 
CKNA 30 c. 

. Mo ina tą książkę dostać w htią-
garni H. DEliD O WSKIEQ0 1 
Wi&ona, Mino. 59 E. and 

Małe ogłoszenia zu jnleu wyr:iz 
po 2 ko", każdy raz eułnszenie uiinimuin 
§0 ko.»: 

Nadesłane: zu ,eden wicisa 
tarmontowv vs. 1. 

Adres (lin (lepe>z 
WARSZAWA. RUSSIA 

A<!rfcS dla listów 
Warszawa. KURYER WARSZAWSKI 

O  g  a  !  n  y  u d r ę  s .  
KURYER WARSZAWSKI. 

Flac Teatralny (W lerzbów r 9 
Warszawa, Europe, Russia 

W STEVENSPOINT 
założyła 

PANI TETTMAJEB. 
zona zasłużonego Ojczyźnie wiarusa 
S. TETTMAJERAgpracownią kra
wiecką i użyje podług najnowszej 
modv damskie 

SUKNIE. 
Zamówienia wykonuje szybko 

su)ttie"iiie. 

W Y B Ó R  
Najosobliwszych nabuzeństw i picJiii 
Książka do nabożeństwa z dużeuii 
literami dla ludzi krótki wzrok 
mających lub dla o*ńl» t-tirycli, vr 
ślicznej onrawie z ."•kin'icni 
CENA ' . . , f 1 

Jli > i na t': ih.x!ać ir, 
gar ni II. DERDO W > KIE GO 
Winona, Mini; '5'.1  l'. 'J• • • l  

PŁACZ I N AK/J-''AN-; 
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przed rnirodzeii 
hl i/.Ko 

W OTO 1 L.\ 
STAJA' 

aż do dni 1 us.:. ", ; 
Panu ;••• i.:< '  

S . I E I ) M K S  i  

MuJŻ! :^Z 
CENA 

Moina tę httążki; (łontot: te K's:ą< 
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