
a. Gk SMITH. 
H. W. POSZ. ' 

Chas. A. GILE. 
ZABEZPIECZENIA* KART* 
OKRęTOWJSy PRZEWŁASZ
CZANIA I N O TA Ji YA T Pfr 

BLICZNY. 
Mamy nietylko najwiękBH 

l najbezpieczniejszą agenoyą 
zabezpieczenia w Winonie, leci 
nawet na cały Północny Za
chód. Mamy w ręku mniej 
więcej połowę wszystkich 
feezpieczeń w Winonie. 

Nie bierzemy więcej od a* 
^ezpieczenia w naszycfe ^ to 
i^reb Kom paniach jak inni. 

BIURO 
Vr. 66— 3rd Stow 

Mad gulami % HitzkaSAi 

DYNIEW1CZ, 
m SOiiLK STItKET, CHICAGO, ILL. 

DRUKUJE 

!?wot świętych Pańskich 
— przez — 

Księdza Piotra Skargę 
objętości około 1500 stronic. 

Prrwd płata wynosi: 
Oprawue w półskórek $3.06 

" cało vr skórę... .4.0C 
" 44 •* i wy-

siaean* ł>r*ogi b 0o 

Pierwszy polski 
Fabrykant TABAKI 

do Knźywaoia. 

w AMERYCE. 

Wyrabia tabako w najlepszym 
gatunku w sposób starokrajski. 

Ponieważ praktykowałem 3 5 
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-
nmk. 

Proszę adresować/ 

IMSTAtJY WOLFF 
778 Dubois Str, 
©etr«t, JTIicli. 

•aa 

wykształcony w Niemczech 
Lekarz f alkiiszer 

BIURO: 
Nad apteką J. W. LAUERA. 

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

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

rjTJEiBEgT: 
:/VTTAełVAEflT^ 
:THE:fJM£STj 

IW00DWQRP? ' 

Wn fioMe»insMaewco.loiy\KGt^ 
. X UW3N SQUARE. N.Y eM^uiasco 

w&LtU 
^WWinonie sprzedaie te maszyny 

E. V. BOGART 
130 West Third str. 

CAVEATS JRADE MARKS 
COPYRIGHTS 

CAN I OBTAIN A PATENT ? For a 
Sromnt answer and an honest ooinion. write to 

IllNN óc CO., who have had iiearlyfifty years' 
experience in the patent 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 Mmin & Co. receive 
special notice in the Scientific American, and 
thus are brought widely before the miblie 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 conies sent free. 

Building Edition, monthly, $2.50 a year. Single 
copies, 2a cents. Every number contains beau
tiful plates, in colors, and photographs of new 
houses, with plans, enabling builders to show the 
latest designs and secure contracts. Address 

MUNN & CO.. NEW YOUK, 301 BROADWAY. 

. v., ,«• P< 

|I| it 11 ki 

i 

WM. SCHELLAS B. FAELER 

Schellhas & Co. 
BROWAR 

piwa sądkowego 
i butelkowego 

iw W fu ©u a, ITliiBu. 
Piwo to bardzo czyste ;< 

zdrowe, a zawsze się \rzyna:t 
świeżo. 

mamnenDBn!nBiSBMSBB2iau9 

MAX A G0LTZ 

BOLESŁAW 
czyli 

dalszy ciąg 

GENOWEFY 
CENA 30 cent. 

Pisać po tę książkę do księ-
garni WIARUSA pod adresem: 
H. DERDO WSKI, 59 E. 2nd Str, 
WaroNA, MINN. 

Adwokat i Doradca 
prawny 

J A M E S  A .  T A  W E E S  
Poleca się Szanownej Publicz-nośe 
polskiej w Wi nonie, której jei 
nieraz służył w różnych sadach 
prawach prawniczych. 

BIUKO: 66 W. 3rd S. 
Morgans Block, 

liooigi 22. 2U 

WSTĘP U JC IB 
do 

BRACI GRIESEL 
przy siennym rynku w domu 

p. PROCHOWICZA 

Mr. m 
13rd Str. 
w środku 

miasta. 

Naroż
nik 

•f tej & 
Cariinoaa 

NASZA POLSKA APTEKA 
w IV wardzi e 

na rogu nile 5 tej I Cariniona 
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,różne oleje,oraz okulary, 
sprowadzamy z najrzetelniejszych, najlepszych źródeł. 

W aptece w 4tei wardzie mamy jako zawiadowcy egzaminowane
go aptekarza, rodowitego Polaka 
pana MIECZYSŁAWA fiOWIŁEWHKIEtiO. 

APTEKA NIEMIECKA 

J W. Lauer'a 
tftana wszysfc 
Winoniera tak-
•kolicy z aku-
k«nywanlu za
wróci lekarstw 
warów ora2 ta-

kimPolaktm * 
ie farmerom n 
ratności wy
mówień} i d«-
i wszelkich ta
niości. 

*- sprzedaje cząstkowo 
DROGEKYE, LEKI I CHEMIKALIA 
« FARBY, OLEJE, POKOST i t d. 

Uzyst® wina i lik ery na użytek lekarski. — Drzewa farbia* 
«kie, materyaly farbiarskie wogóle. — Za wmienm przyrzą 
famie lekarstw, ludzki ich dobroć daje się gwarancyą. 

Ufam, iż Kochani Druchowie Polaov, szczególnie zaś farraeriy, 
ajłą! MszczYCiić tanie beda zaufanieciem, jakiem mnie dotąd darsfAr 

i J. W LAUER * 
Róg ?ciej i FraoKlin ulio 

Najodpowiednięiszy tum Sa 
LON DLA ROBOTNIKÓW 
oraz NA JRZETELNIE J SZ A 
GROCERNIA. 

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

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

gatunku utrzymui Miejcie 
w łaskawej pamięcifirmę: 

GREEN BAY WINONA 

ST. PDAL "KOLEJ 
Najlepsza i Najprostsza 

migdzy 
La Crosse, Winona 

i 
Neillsville, Appleton, 

Eau Clairie, Neenah, 
Grand R^pids, Menasha 

Stevens Point, O^sbkosh, 
Neir London, Fond du Lac, 

G r e e n  B a y  
oraz W8ZYstkiemi punkt mi 

WSCHÓD. WISCONSINC. 
Droga do 

Kopalń żelaza 
POŁNOCN EGO MICHIGAND 

i 
nad LAU£ SUPERIOfi 

Ścisłe połączenia i szybka jazda. 

Baczcie, by vrasz tykie) 
wskazywał kolej żelazna* 

GREEN BAY, WINONA 
& ST. PAUL 

N. i\- Champioii J- B. Last 
Superintendant A G- P-Agt. 
Clreen Bay Wis- Green Bay Wis. 

DOBRZY LUDZIE. 
Ł2J§fc*2—— 

(Ciąg dalszy.) 

Oberżystka objawiła goto
wość natychmiastowego po
mieszczenia u siebie obcego 
gościa. 

Jakoż pan Mutier wydo
bywszy materac, położył na 
nim obcego podróżnego i z 
pomocą trzech silnych wieśnia 
ków przenieść go kazał do 
gospody pod , Aniołem Stró
żem", gdzie już pokój bvł 
przygotowany. Pani Blido była 
tak szczerze stroskaną losem 
biednego człowieka, że sama 
omyła mu twarz z krwi.Skoro 
nareszcie ułożono chorego w 
łóżku, Mutier dobrze mu się 
przypatrzywszy, wydał okrzyk 
zdziwienia. 

— Jakież to szczęście, moja 
pani Blido! Ozy pani wiesz, 
kogo wyrwałem z rąk tych 
morderców? Mojego nieszczę 
śłiwego, wziętego do niewoli 
jenerała. Tak, to on. Ale jakim 
sposobem znalazł się tutaj. 
Bogu .niech będą dziękilOtwie-
ra nareszcie oczy, odzyskuje 
przytomność! 

Rzeczywiście generał oprzy
tomniał, bo rozglądał się nao
koło i z wielkiem zdumieniem 
patrzył na panią Blido. N^e 
widział zaś wcale Mutiera, gdy 
tenże skrył się po za łóżkiem. 
Dopiero kiedy geaerał zawołał: 

— Gdzież jestem i co się 
ze mną dzieje? 

Mutier wyszedł z ukrycia. 
— Jesteś pau u mojej ser 

decznej przyjaciółki panie 
generale, — rzekł, podając mu 
rękę.—Łotr, w którego oberży 
zająłeś pan pokój, cierpi teraz 
w bólu, mając zgriichotaną 
nogę, jego brat od uderzenia, 
jakie otrzymał niezawodnie 
zachoruje na zapalenie mózgu 
a żona zbrodniarza czuje jesz
cze dobrze cios, jaki otrzyma
ła z mojej ręki. 

— Jakto? Więc po raz drugi 
jesteś pan moim wybawcą, 
mój dzielny panie Mutierze. 
Z pańskiego powodu wpadłem 
w ręce rabusiów, a pan mię 
ztamtąd wyratowałeś. 

— Jestem bardzo szczęśliwy, 
że mógłem okazać panu ge
nerałowi nową usługę,—odpo
wiedział Mutier. — ale iakimże 
to sposobem stało się, że pan 
z mojej przyczyny dostałeś się 
w ręce tych łotrów? 

Generał prosił o szklankę 
wina, zanim odpowie na py
tanie. Po wypiciu wina czuł 
się nieco pokrzepionym i tak 
zaczął: 

•— Zwierzyłeś mi się pan, 
że masz zamiar przyjechać 
tutaj dla odwiedzenia swych 
serdecznych przyjaciół i swoich 
dzieci. Otoż ja znowu chcąc 
panu oszczędzić podróży.pieszo 
przybyłem za panem i staną
łem, niczego nie domyślajac 
się, w oberży należącej do 
tego niegodziwego człowieka, 
który mię o mały włos nie 
pozbawił życia. 

— Czemuż jednak przypisać 
ten gwałt? Dla czego na&tawał 
na pańskie życie? — pytał 
Mutier. 

— Posprzeczaliśmy się o 
małego chłopca, który tak 
nędznie i chorowito wyglądał, 
że miałem litość dla biedaka, 
—odpowiadał generał.—Jakoż 
dałem mu sztukę złotą, 20 
frankową, ażeby mi za franka 
kupił tytoniu, a resztę zatrzy
mał dla siebie; lecz niewątpli
wie pieniądze te pochwycił 
gospodarz, gdyż już wcale nie 

widziałem chłopca. Starałem się 
zasięgnąć bliższych o nim 
wiadomości, jakoż nazajutrz 
powiedziano mi, że chłopiec 
jest żebrakiem, i że z tego 
powodu oddano go do służby 
właścicielowi oberży. Przeko
nałem się, że tenże z nim 
bardzo okrutnie obchodził się. 
oświadczyłem więo gotowość 
powierzenia chłopca gdziein
dziej. Złoczyńca ten jednak 
stanowczo się temu oparł. 
Kiedy mu zaś zagroziłem, że 
się zwrócę do naczelnika 
gminy, wpadł w straszliwy 
Łtniew. Przytetn popełniłem 
wielki błąd, pokazując mu 
szkatułkę moją z kosztowno
ściami i pieniędzmi i mówiąc 
mu, że samochcąc pozbawił się 
najmniej tysiąca franków,które 
byłby otrzymał za uwolnienie 
chłopca. Gospodarz nagle 
zmiękł i chytrze dodał, że nad 
tym ważnym przedmiotem 
musi się dobrze zastanowić. 
Natomiast ja mu odpowiedzia
łem, że teraz wcale mu nic 
nie dam i zamknąłem szka
tułkę. Oberżysta spojrzawszy 
na mnie wściekłym wzrokiem 
oddalił się. Po upływie godziny 
jego żona wprowadziła mię 
do oddalonego od głównej izby 
pokoju, gdzie przygotowano 
dla mnie śniadanie. Kiedy je 
zjadłem, wszedł oberżysta, ale 
na to wcale nie zwracałem 
uwagi, dopiero jak wyszedł, 
usłyszałem, że pokój na klucz 
zewnątrz zamknął. Skoczyłem 
do drzwi, zacząłem w nie 
uderzać pięściami, krzyczałem 
ale się nikt zgoła nie pokazał. 
Nie mogąc wyważyć drzwi, 
rzuciłem się do okna, ale i tu 
ucieczka okazała się niepodo
bieństwem, bo okno było 
zaopatrzone w żelazną kratę. 
Mimo to nie ustawałam krzy. 
czeć, co spowodowało, że 
zomknięto okiennicę. Teraz 
dopiero zdjęła mnie trwoga, 
wielka, widocznie bowiem 
dostałem się w zasadzkę. Na 
nowo zacząłem krzyczeć, ale 
wszystko napróżno. Nikt nie 
przyszedł. Co tu było robić? 
Nie miałem przy sobie żadnej 
broni, a nawet i nakrycie 
stołowe zostało usunięte. Trze
ba było zatem czekać, co się 
dalej stanie. Przecież w każdym 
razie przyniosą rai jedzenie, 
postaram s'ę więc (skorzystać 
ze sposobności. W tym celu 
stanąłem tuż przy drzwiach, 
aby skoro je otworzą, szybko 
wyskoczyć. Czekałem dość 
długo; nakoniec uszłyszałem 
szeleBt, ale nie otworzyły się 
zgoła drzwi, tylko otworzono 
okiennicę. 

Podano mipr2ezokno kawał 
chleba, a po ohwili też usły
szałem głos gospodarza, który 
mówił.* 

— Woda w butelce. 
Poczem okiennica napowrót 

została zatarasowana. 
Tak upłynęło trzy dni. 
Byłem niezmiernie znużony 

i osłabiony, miałem tylko 
jedno krzesło, na którym spę
dzałem noce, dawano rai /aś 
na pożywienie jedynie tylko 
chleb i wodę. Obawa o moje 
życie, odbierała mi całą siłę 
ducha i podkopywała coraz 
bardziej zdrowie. 

Krew mi się w żyłach 
burzyła, na myśl, że mój 
kochany Mutier jest tak blisko, 
a nie może pospieszyć mi z 
pomocą. 

Nakoniec trzeciego dnia 
usłyszałem jakiś szelest i wnet 
dały się słyszeć kroki, klucz w 
zamku zazgrzytał i po cichu 
otworzyły się drzwi. Panująca 

ciemnosc w mojem więzieniu 
nie pozwalała dostrzedz mię 
przez wchodzącego. Czekałem 
dopóki drzwi całkowicie nie 
zostały otwarte, poczem szybko 
poskoczyłem naprzód, ale 
otrzymałem w twarz takie silne 
uderzenie pięścią, że mi krew 
buchnęła ustami, mimo to 
byłbym się oswobodził, prze
konałem się jednakiz otrsyma-
nych ciosów, że mam do Czy
nienia z wielu ludźmi. Dopóki 
tylko mógłem, wołałem o 
pomoc, ale napróżno. Wreszcie 
opuściły mnie zupełnie siły 
i moim moraercom udało 
się obalić mnie na ziemię. 
Jeden z nich usiadł mi na 
piersiach, a inni krępowali 
ręce i nogi, a następnie wło
żono mi chustkę w usta, tak, 
że się prawie dusiłem. Utraci
łem całkowicie przytomność i 
nie wiem zgoła ani w jaki 
sposób zostałem uwolniony, 
ani też kto mianowicie dowie
dział się o grożącem mi nie
bezpieczeństwie . 

— Jak pan wypoczniesz, 
opowiem panu o wszystkiem 
szczegółowo, panie generale, 
bo jesteś mocno wycieńczony 
na siłach i potrzebujesz ko
niecznie lekarza, po którego 
już posiano. 

— Dość dla mnie będzie 
spoczynku mój przyjacielu, a 
wcale niepotrzebnym jest le
karz. Pozwólcie mi zasnąć, a 
przekouacie się, że swoboda 
pod opieką przyjaciół wystar
czy dla mego wyzdrowienia. 
Jutro, wszystko się załatwi jak 
należy. 

Jenerał wypił jeszcze szklan
kę wina, odwrócił się do ściany 
i wkrótce zaczął chrapać. 

VII. 

Pietrek. 

Skoro generał usnął, odez
wała się pani Blido: 

— Pozostanę tutaj przy nim, 
a pan, kochany pfcmieMutierze, 
zechciej pójść zobaczyć, oo się 
stało z tym łotrem. 

Mutier powrócił do izby, 
gdzie zastał Anuę z obu 
chłopcami. 

Jakób pobiegł ku niemu z 
okrzykiem: 

— Jakże się lękałem o 
pana, kochany panie Mutier! 
Kiedy usłyszałem strzał, my
ślałem źe pana zabito. 

Mutier serdecznie ucałował 
chłopca, potem zbliżywszy się 
do Anny, uściskał jej ręce. 
Aona spojrzała na niego z 
radością dodając: 

- A ja równie byłam w 
okropnym strachu. 

— Strąch ten jednak dodał 
pani bohaterskiej odwagi, — 
odpowiedział Mutier. — Nie 
namyślałaś się ani chwili. 
Twoje spokojne oblicze, kie
dym cię ujrzał wchodzącą, 
rzec®ywiś?ie przejęło mnie 
zdumieniem i uwielbieniem. 

— Jakże mię to cieszy, ie 
jesteś pan ze mnie konteut,bo 
sądziłam, źe niepotrzebnie mię-
szałam się do całej sprawy. 

Mutier poruszył głową z 
uśmiechem. 

— Przepraszam panią, ale 
muszę odejść i zwiedzić na 
nowo tę łotrowską jaskinię. 

Jakób prosił, aby mu wolno 
było towarzyszyć, na coMutier 
chętnie się zgodził. 

— Co tu jednak robić z 
Pietrkiem, — rzekł Mutier. — 
Czyby nie było dobrze oddać 
go pod ©piekę proboszcza? 

— Lepiej go do nas przy
prowadzić, — odpowiedziała 
Anna. 


