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ULICZNY. 
Mamy nietylko najwięksi^ 

i najbezpieczniejszą agencyą 
eabezpieczenia w Winonie, leci 
nawet na cały Północny Za
chód. Mamy w ręku uxftifi§ 
więcej połowę wszystkich » 
feezpieczeń w Winonie. 

Nie bierzemy więcej oś. aft 
kezpieczenia w naszych to 
Uffch Kompaniach jak iasa. 
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Wyrabia tabakę w najlepszym 
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-
centowego wysełam próbki i cen-
nnik. 

Proszę adresować/ 

l^BTACJY WOLFF 
778 Dubois Str, 
Detroit, Mieli. 

, u „W.J8 
wykształcony w Niemczech 
ILekarz i afenszer 

BIURO: 
Nad apteką J. W. LAIJERA. 

Mieszkanie prywatne: Nr. 
407 E. 5th Str. 

Godziny przyjmowania: Od 
godziny -9 do 11 przed połud
niem, tudzież od godziny 2opej 
do 4 po południu. 

RM) E Marks 
COPYRIGHTS 

CAN I OBTAIN A PATENT ? For a 
prompt answer and an honest opinion, write to 
MUNN & CO., who have had nearly fifty years' 
experience in the Datent business. Communica
tions strictly confidential. A Handbook of In
formation concerning Patents ana how to ob
tain them sent free. Also a catalogue of mechan
ical and scientific books sent free. 

Patents taken through Muim & Co. receive 
special notice in the Scientific Aisacrican. and 
thus are brought widely before the cublic with
out cost to the inventor. This splendid paner, 
issued weekly, elegantly illustrated, has by far the 
largest circulation of any scientific work in the 
world. S3 a year. Samnle conies sent tree. 

Building Edition, monthly, $2.50 a year. Sincle 
copies, 23» cents. Every number contains beau
tiful plates, in colors, and photographs of new 
houses, witn plans, enabling builders to show the 
latest designs and secure contracts. Address 

MUNN & CO., NEW YORK, 3451 BROADWAY. 
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NASZA POLSK:?.. APTEKA 
'-r IV wards; t-

easa 5*©gM is Mc 5 iej a CaxMsssma 
-opatrzona we wszystko co tylko w przypadku choroby 

<> trzeba. 
a om u 

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

Towar drogieryjny,]"ako to farby, benzynę^różne oleje,oraz okulary, 
sprowadzamy » najrzetelniejszych, najlepszych źródeł. 

W aptece w 4tei wardzie mamy jako zawiadowcę egzaminowane
go aptekarza, rodowitego Polaka 
passa MIECZYSŁAWA JKOWAŁEWHK1EUO. 

APTEKA 

J. w 
NIEMIECKA 

Lauer'a 
niana ^szyst* 
Winonie, a tak-
akolicy z aku^ 
kr mywaniu za-

lekarstw 
Ikarów ora2 fca-

SU 

kimPolakorn * 
źe farmerom * 
ratności wy-
mówień}  z do-
i wszelkich to* 
niości. 

WM. SCHELLAS D. FAKLBR 

Schellhas & Co. 
. BROWAR 

piwa sądkowego 
i butelkowego 

w Wfnoiia, Minii. 
Piwo to bardzo czyste -

zdrowe, a zawsze się \rzvraw 
świeżo. 

BOLESŁAW 
czyli 

dalszy ciąg 

GENOWEFY 
CENA 30 cent. 

Pisać po tg ksi%żk§ do księ
garni WIARUSA pod adresem: 
H. DERDO WSKI, 59 E. 2nd Str, 
WJNONA, MINN. 

Adwokat i Doradca 
prawny 

J A M E S  A .  T A  W S E !  
Poleca si£ Szanownej PublicanoŚ€ 
polskiej w Winonie, której jefl 
nieraz służył w różnych sądach Yl 
prawach prawniczych. 
BIURO: 66 W. 3rd S. 

Morgans Block, 
t* .iwy 

WSTĘPUJCIE 
do 

BRACI 6RIESEL 
przy siennym rynku w dom^ 

p. PROOHOWICZA 

sprzedaje cząstkowo 
DKOGERYE, LEKI I CHEMIKALIA 
« FARBY, OLEJE, POKOST i t. d. 

Szyste wina i likery na użytek lekarski. — Drzewa farbiap 
ikie, materyały farbiarskie wogóle. — Za mmienm przyrtą 
ihenie lekarstw, tudzież ich dobroi daje się gwarancyą. 

tJfam, iż Kochani Druchowie Polacy, szczególnie zaś farmera?, 
jadał <a«ZG2^caó mnie bgdą zaufanieniem, jakiem mnie dot%d 

. e- J. W LAUER 
Bóg^ciej i FranJclisi ulio 

Na^odpowiednieiszy tara Sa 
LON1 DLA ROBOTNIKÓW 
oraz NA JRZETELNIE J SZ A 
GROOERNIA. 

B r n 3 i a Gn e s e 1 ?e 
Wf5r/,VHtkich salomatów w Wi 
nonie NAJWIĘCEJ PIWA 
PRZED A JĄ. 

Nailep«?,a Ir a w ę h e r b a-
* i-: :  WHKC]kie mne 
• ••iWłiry {'wers/# w najlepssym 

Sfinj^ku utr^v^nui Mie?citi 
w pamięcifirniy; 

BAY 

ST. PUAL KOLEJ 
Najlepsza i Najprost.s?/i 

miedzy 
La Orosse, Winon:-

i 
Neillsville, Appleton, 

Eau Clairi®, Neenahv 
Grand R^pids, M«?aai'h: 

Stevens Point, Oshkosh, 
Net? London, Fond <łu I^v. 

G r e e n  H  v  

oraz wazystkieru'. pn > <  i- • ra; 

WSCBOD. WISCoNm > 
Droc^ do 

Kopalń żelaza 
POŁKOCNKGC Ml Oh ! (i ,1N i ' -

i 
nad LA M. E H i* te" 

Ścisłe połączenia i sxybkH* 

Baczcie, by wum 
wskas^ywa! kolei ź^iazoa. 

GREEN BAY, WINONA" 
& ST. PAUL 

S. Jf. Champion J. B. Last 
t  Superintendant A- G. P-Agc. 

Green Bay Wis- Green Bay Wis-

DOBRZY LUDZIE. 
—B#łś— 

(Ciąg dalszy.) 

Bardzo często mówiłyśmy o 
panu, pragnąc jego powrotu, 
—dodała Anna. 

— Dziękuję, dziękuję wam. 
Ale z radości, źe was wid%ę 
zapomniałem o jednej rzeczy, 
a właściwie o kimś. Cóż się 
też dzieje z tak zwanym Pietr-
kiern gałganiarzem? 

— Zawsze nędzny i nie
szczęśliwy, — szybko odpo
wiedział jakób.-— Ud trzech 
dni wcale go nie widziałem; 
być może, źe jest bardzie] 
zajęty, bo właśnie jakiś znako-
mity:pan przyjechał do oberży. 
Przywiózł go ,piękny powóz, 
który zaraz odjechał .Tó jednak 
szczególne, źe ów pan ani 
razu nie pokazał się na ulicy. 
Prawdopodobnie mu zatem 
Petrek niedostępnie usługuje. 

— Potrzeba będzie o nim 
dowiedzieć się, — rzeki Mutier, 
— najlepiej wieczorem, sle ?, 
wielką ostrożnością, by nie 
podrażnić naszego nieprzyja
ciela, 

— Gospodarza nie ma w 
domu, pozostała tylko jego 
żona. 

— Ale cóż robi poczciwy 
kapitan?— nagle zapytał Paweł. 
— CHzie on jest? 

— Kapitan zdechł, — odpo 
Wiedział ze smutkiem pan 
Mutier. —Boha tersk". skończył. 
W osasie oblężenie Sebaetopola, 
kula rO'itrzasktik <ou głowę, 
gdyż towarzyszył mi podczas 
nocnej służby. Było to w nocy, 
w mróz straszliwy, bo zimno 
dochodziło do 20 stopni. 

— Biedny Kapitan!—zawołał 
Jakób, — Z taką przyjemnością 
byłbym go teraz zobaczył. 

VI. 

' Przyjaciel uratowany. 

Popołudnie upłynęło na po
gawędce 1 spacerze, unikano 
jednak starannie spotkania się 
z kimkolwiek z oberży; dopiero 
wieczorem, kiedy już się 
zciemniać zaczynało, udał się 
Mutier wraz z Jakóbem w 
tamtę stronę, aby się coś 
dowiedzieć o biednyai Pietrku. 

Naumyślnie obeszli : dom 
dokoła i po długiem krążeniu 
dostali się do zabudowań ęo-
8podarskich.Wai z ę & zie p a n o w a! a 
grobowa cisza, nigdzie i«ie 
widać było światła, drzwi były 
pozamykane, nie mogli więc 
żadną miarą dostać :;ię do 

środka. 
Jedna tylko wozownia stała 

otworem, tu więc obaj schro- j 
mli się obmyślając dalsze plany. 
Juź bawili się tam czas niejaki, 
gdy nagle drzwi oberży otwo
rzyły się, i wyszedł jakiś 
człowiek z krytą latarka w 
ręku. Mutier poznał w nim 
właściciela oberży. Oberżysta 
zbliżył 6ię do komórki z wę
głami, którą od wozowni 
oddzielała ściana z desek, 
otworzył drżwi i wszedł. 

— Masz kolacyą, — rzekł 
głosem surowym i chrapliwym. 
— Obcy już odjechał, więc 
jutro na nowo zaczniesz robotę; 
jeżeli jednak powiesz choć i 
słówku o tem, coś słyszał i 
widział albo jeżeli przyznasz 
się, że cię zamknąłem w ko
mórce podczas bytności obcego 
w mojej oberży, połamię ei 
kości i upiekę na żarzących 
węglach. Czy rozumiesz? 

— Tak jest, — odezwał &5ę 
Pietrek drżącym głosem. 

Gospodarz; zamknął znowu 
drzwi i powrócił do oberży. 

Kiedy już Mutier przekonał 
się, że nikt nie może go 
usłyszeć, kazai Jakóbowi zawo
łać cicho Pietrka po imieniu. 

— Piotrze! biedny Piętrzę, -
rzekł Jakób zniżonym głosem, 
— dla czego cię tutaj sam 
knięto? 

— Czy to ty Jakóbie? — 
wyrzekł równie cicho Pietręk. 
— Jakim sposobem dowiedzia
łeś się, że mię ten niegodziwy 
człowiek uwięził? Ja s«m nie 
wiem z jakiego powodu. 

— Odkądźe tu siedzisz? 
— Od tego dnia, jak do 

oberży przybył pan w powozie, 
który przyniósł ze sobą śliczną 
szkatułkę napełnioną złotymi 
przedmiotami. Ulitował się on 
nademuą i mówił nawet do 
gospodarza, że mu się zdaje, 
iż jestem bardzo nieszczęśliwy 
i chory. Ofiarował mu pienią
dze, ażeby mnie gdzieindziej 
umieścił, ale gosdodarz nie 
chciał o tem słuchać. Wówczas 
dobry pan dał mi złoty pie
niądz z poleceniem, abym mu 
kupił za franka tytoniu a 
resztę zatrzymał dla, siebie. 
Tymczasem uoój pan wybiegł 
ga raną na ulicę i wyrwał mi 
z ręki tę złotą monetę. Skoro 
zacząłem głośno krzyczeć, 
pochwycił mię, ścisnął sa 
gardło i wrfiuoii tutaj rio tej 
komórki, grożąc, że mię zabije, 
jak tylko wymówię choćby 
jedno słowo. Co wieczór przy
nosi chleb i wodę. 

— Biedny chłopak! — rzek! 
Mutier. 

—Mó) Boże,—jęczał Pietrek, 
posłyszawszy obcy głos, — tam 
ktoś jest z tobą. Mój pan 
dowie się o naszej rozmowie i 
niezawodnie rnie zabije. 

— Bądź spokojny,—odezwał 
eię wrzeszcie pan Mutier,— to 
j« jestem, ten żołnierz,co przed 
trzema iaty dopoyaógł ci do 
przeniesienia worka z węglami. 
Jestem przyjacielem Jakóba i 
nie zdradzę cię. Kiedy odjechał 
obcy? 

— Mój pan mówi, źe od
jechał już, ale mnie się zdaje, 
że dzisiejszego jeszcze wieczora 
słyszałem jego głos. Mówił 
bardzo głośno, a mój pan klął 
okropnie, a potem taki zrobi! 
się hałas, jakby się oba bili 
•?e sobą. Później Młyszałeoi 
rozmawiającą sonę pana i brata 
jesfo. Następnie wszystko 
ucichło i mój pan przyniósł mi 
wieczerzę. 

Mutier zadrżał na myśl, źe 
może tutaj spełniona została 
jaka zbrodnia, albo może do
piero maję przystąpić do jej 
spełnienia. 

— Jakby temu przeszkodzić, 
jeżeli już nie jest za późno? 
Wszystkie drzwi zamknięte, 
nie podobna wejść nie zrobiw 
szy hałasu* Nie tego się oba
wiam jednak,—mówił sarn do 
siebie,—przy pomocy mojego 
sztyletu i pistoletów, jakie mam 
przy sobie, łatwo dam radę 
gospodarzowi i jego pomocni
kom, ale jeżeli ten obcy jeszcze 
żyje, złoczyńczy mogą go 
pozbawić życia, zanim zdołam 
się dostać do tej zbójeckiej 
jaskini. Oby niebo zesłało mi 
jaką szczęśliwą myśl i dopomo
gło do spełnienia mojego za
miaru. Każda chwila spóźnie
nia zagraża życiu tego obcego. 

Mutier jeszcze się chwilę 
namyślał, poczem zwróciwszy 
się do Jakóba, rzekł: 

— Idź do domu, moje dzie 
cko; zawadzałbyś mi w mojem 
przedsięwzięciu. 

— Nie. nie opuszczę pana, 
mój dobry panie Mutier, — . 
odpgrł Jakób, — najniezawod-
niej chcesz się pan przekonać, 
czy owemu gościowi nie grozi 
niebezpieczeństwo, dla tego 
też może i. ją przydam się panu 
na co. 

— Przeciwnie, moje dziecko, 
zamiast pomocy byłbyś dla 
mnie zawadą. Idź do domu. 
Czy słyszysz? Rozkazuję c'*! 

Jokkolwiek wyrazy te były 
wymówione cicłio, Jakób prze
konał się, źe opierać się nie 
podobna. Pocałował więc w 
rękę^Mutiera i odszedł. 

Zaledwie oddalił się Jakób 
i zaledwie Mutier powziął 
zamiar opuszczenia komórki, 
drzwi do oberży otworzyły się 
na nowo. Gospodarz zbliżył 
się do komórki, zaczął podsłu
chiwać i wreszcie rzekł sam do 
siebie.* 

—• Nie ma nikogo! Żadnego 
ruchu! A więc prędko do 
dziele, wkrótce wejdzie księżyc, 
a wówczas zamysł nasz spełnie # 
na {liczem. 

Pozostawiając drzwi otwo
rem, puwrocil do izby. Mutier 
fckorsystał z cej okoliczności 
tak przyjaznej, .szybko przem
knął się przez podwórze i 
wkrótce znalazł się w tym 
samym pokoju, do którego 
niedawno wszedł oberżysta. 
Był on ełabo oświetlony, mimo 
to przecież Mutier dostrzegł 
leżącego l-in ziemi, związanego 
i zakneblowanego człowieka, a 
następnie, jak gospodarz, jego 
żona i brat usiłowali go pod
nieść. Matier uie namyślając 
się długo, strzelił s pistoletu 
do gospodarza, jego brata 
uderzył rękojeścią w głowę, a 
żonę jednem pchnięciem prze
wrócił na ziemię. Tym sposo
bem wszyscy byli pokonani, a \ 
tylko gospodarz- z bólu stra
szliwie krzyknął. Nie zwracając 
na to 'j wagi, dzielny żołnierz ^ 
sztyletem rozciął sznury,który
mi skrępowany był obcy, wy
dobył mu z ust chustkę i temi 
samemi więzami skrępował 
gospodarza oberży. 

Poczem wybiegłszy na ulicę 
wypalił z pistpletu i zaczął 
głośno krzyczeć: 

— Złodzieje! Rabusie! 
Niezadługo nadbiegło sporo 

ludzi, którzy 3 przerażeniem 
zaczęli tłoczyć się d\^ drswi 
oberży. 

— Chodźcie! Chodźcie! — 

wołaMutier,już nie ma żadnego 
n iebezpieczeńs t w a. 

Na to zapewnienie zbiegło 
się jeśacze więcej widzów,, nie
którzy uzbrojeni w noże i 
drągi. Jednakże nie dowierza
jąc zapewnieniu Mutierowi, 
nie weszli wcale do środka,-
ale otoczyli dokoła cały 
dom. 

W tym czasie, kiedy gro
mady siały, nie wiedząc, co 
dalej mają począć, pojawiła 
się Anna. Usłyszana ona strzał 
i wołanie o pomoc Mutiera, 
przybiegła więc będąc pewną, 
źe znajduje się w aiebezpie^ 
czeństwie. 

— Co to się stało? — zapy
tała zadyszana stojących wi
dzów. — Dla czego nie idziecie 
do pokoju? Gdzie jest Mutier? 
| Dla czego patrzycie na mnie z 

} takiem podziwieniem? 

— Bo proszę panienki, — 
| rzekł jeden z obecnych, — nie 

wiadomo, co człowieka może 
spotkać. Byłoby merozsądkiem 
wchodzić do izby, dopóki się 
nie przekonamy, o co właści
wie idzie. Ten Bornier, to 


