
SYNOWIE 
SZAMYLA. 

Powieść historyczna. 

(Ciąg dalszy.) 

Zwrócił swe kroki w stro
nę, gezie otoczona licznym 
rojem wielbicieli, wspaniała 
piękna i zimna jenerałowa 
Nad jaska prowadziła lekką 
salonową rozmowę. 

Książę Mahomet zbliżył się 
do jenerałowej i szepnął jej 
kilka słów na ucho. 

Zdawało się, iż powiedział 
jej uprzejmie, ledwie co za
słyszany dowcip lub plotecz
kę. Chwilkę jeszcze zabawił 
w rozbawionem gr.onie potem 
zwrócił się do przyległej 
biblioteki. 

Jenerałowa była więcej 
ożywiona jak przedtem. Muzy
ka zagrała walca. Proszono ją 
do tańca, wymówiła się zmę
czeniem; młodzież zaś roze
słała do wyczekujących za
proszenia panien. Sama zaś 
spokojna i zimna poszła do 
biblioteki, gdzie z niecierpli
wością oczekiwał jej nadejścia 
Mahomet. 

— Jestem, książę. 
— Pani — mówił Mahomet 

cicho — dzisiaj jeszcze wy
jeżdżam. 

— Cóż znowu? — mówi 
Nadjaska blednąc trochę. 

— Wszystko zdradzone; 
postaraj się pani o chwilkę 
rozmowy dla mnie u ambasa
dora, lecz ostróżnie, Bóg wie, 
czy mnie tu nie śpieguią. 

— Książe jedziesz sam? — 
zapytałaNadjaska. 

— Nie inaczej. Oczekiwać 
będę ambasadora w jego 
pracowni. 

Skłonił się i opuścił jene
rałowa. Wrócił do sali, roz
mawiał po drodze z znajomy
mi i nie zwracając niczyjej 
uwagi, wszedł do pracowni 
ambasadora. Rozsiadł się 
wygodnie w fotelu. Po chwili 
wsunął się ambasador turecki 
do gabinetu, ostrożnie drzwi 
za sobą zamknął i spuścił 
grubą portyerę, aby słówko z 
ich rozmowy nie doszło ucha 
niepowełanego słuchacza. Am
basador bowiem posługując 
się sam sztuczkami śpiegows-
kiemi, wiedział, iż inni niemi 
także nie gardzą. 

W oczach dyplomaty 
wchodzącego do gabinetu 
można było wyczytać ciekawe 
pytanie, co się stało? Zrozu
miał Mahomet to nieme py
tanie. 

— • Wszystko zdradzone! 
Mustafo. Dziś jeszcze muszę 
stąd się wynieść. Nie jasne mi 
dlaczego mnie dotąd nie u-
więziono. Może nie chcą kom
promitować Achmeta, bądź 
jak bądź, długo osłaniać mię 
nie mogą pomimo wielkich 
dla niego względów. Kto wie, 
czy polieya nie zamierza 
mię dzisiaj już ująć, 

— Od kogo masz te wia
domości? 

— Od Szamylowego gagat-
ka. Wiedzą nawet o moich 
planach na Aranę. 

Mustafa w zamyśleniu gła
dził czarną lśniącą brodę. 

— Biją nas własną bronią 
— inów. ł — Gorczakow sil
niejszy niż my. Muszę lepiej 
płacić moich śpiegów.Umiesz 
po persku? — zapytał zwra
cając się do Mahometa. 

—- Mówię językiem Persów 
pły nnie. 

— To bardzo dobrze dzi-
siai, ieszcze będziesz w dro
dze. 

W kilka minut potem prze-
snieniono rudego Mahometa 

w czarnowłosego Persa.Rudą 
brodę mu zgolono. 

Po tej przemianie oznajmił 
mu Mustafa, iż ma gotowe 
paszporta dla perskich 
kupców, którzy rychło z rana 
udają się do Hamburga, jeden 
z paszportów jem a służyć 
będzie. Sekretarz ambasady 
załatwi resztę formalności. 

Na pożegnanie powołano 
także jenerałową.W pięknych 
jej oczach zabłysły łzy -
kochała księcia Mahometa, 
liczyła na pewno iż zostanie 
jego żoną. 

Spieszno było księciu Ghazi 
Mahometowi wydostać się z 
granic rosyjskich. Ach met 
wprawdzie zapewnił, iż go ze 
względu na niego oszczędzać 
będą, lecz nie więcej on 
wierzył tym upewnieniom. 
Wszakżesz podniósł rękę na 
brata, wszakżesz brat wiedział, 
że mu chce wydrzeć jego 
ukochaną, księżniczkę Aranę. 
On bez namysłu byłby wydał 
brata trzeciemu oddziałowi. 
Czemżesz mu brat był? Mo
skalem, giaurem i przeszkodą 
w dopięciu dumnych zamia 
rów. Takie przeszkody usuwa 
się bezwzględnie z drogi, 
głupi, kto przebiera w środ
kach. Spieszno mu było, 
niecierpliwie więc odezwał się 
do ambasadora: 

— Mustafo! czas nagli — 
wydaj mi paszport i każ mię 
wyprowadzić bocznem wyjś
ciem. 

— Na Ałłaha! spieszno ci 
opuścić piękną jenerałową, 
której łzy w oczach brylanto-
wemi kroplami błyszczą.Uspo
kój się piękna pani, postara
my się rozerwać cię po utracie 
przyjaciela* Racz jednak 
powrócić do gości, łatwo 
nieobecność twoja dłuższa 
mogłaby im podpaść.Sekretarz 
Osman czeka za drzwiami i 
odprowadzi królowę naszej 
zabawy na właściwe jej 
miejsce. 

Po słowach tych skłonił się 
grzecznie i odprowadził jene 
rałową do drzwi gabineru.Gdy 
ich jenerałowa opuściła, 
zwrócił się do Mahometa: 

— Paszport wręczy ci 
Iskander — wogóle urządzi 
wszystko tak, abyś nie 
potrzebował się zbytnio ocie
rać o delikatne nosy trzeciego 
oddziału. Masz książę dosta
tecznie pieniędzy, jeżeli nie, 
to służę ci. 

—Dziękuję Mustafo!Chyba, 
dawaj manierkę z madeirą lub 
koniakiem i sztylet, mój 
zostawiłem na pamiątkę 
bratu. 

— Może w jego sercu ? 
— Życzyłbym sobie, lecz 

gagatek silny jak lew 
Berberyi. 

— Domyślałem się, iż 
rozmowa między wami nie 
była zbyt spokojna. — Oto 
manierka i sztylet. 

— Dziękuję ci — jedno i 
drugie się pizyda — lecz 
teraz czas. Kto mię wyprowa
dzi? 

— Mój najwierniejszy Ben 
Ali. 

Po tych słowach klasnął 
Mustafa w dłonie. Na progu 
zjawił się Ben Ali w ubiorze 
tureckiego Kawasa. 

— Wyprowadzić tego 
kupca znanem ci przejściem, 
lecz nosa na ulicę nie wyty
kaj, nie chciałbym, aby was 
razem widziano. 

Ben Ali skłonił się i 
zawrócił na progu, Mahomet 
poszedł za nim. 

— Pamiętaj zniszczyć moje 
ubranie — szepnął odchodząc 
Mustafie. 

Stanie się — odpowiedział 
ambasador krótko. 

Mustafa spokojny wrócił do 
swych gości. Resztę nocy 
przepędził Mahomet w to w a 
rzystwie Iskandra który go 
przy wyjściu tajnem z ambasa
dy oczekiwał, i perskich 
kupców w podrzędne] gospo
dzie 

Rychłym rankiem wraz 
innymi udał się na okręt, 
który go miał zawieść do 
Hamburga, Mroźny ranek 
zimna mgła morska zniewoli 

ły Persów do otulenia twarzy 
w burnusy.Nic pożądańszego 
nie mogło się zdarzyć dla 
zbiega. 

Rewidowano paszporta — 
wszystko było w porządku -— 
lecz ręka Mahometa ściskała 
w czasie tym kurczowo 
sztylet, dar Mustafy. Żywcem 
nie byłby się oddał w 
moskiewskie ręce. Kamczatka 
go nie nęciła. 

Tymczasem bal u ambasa
dora trwał dalej. Mustafa 
zbliżył się da pięknej Nadja-
skiej i przemómił umyślnie 
dość głośno: 

— Zdajesz się nudzić pani, 
wierny twój rycerz podobno 
zabawę opuścił i udał się do 
klubu. 

— Wasze towarzystwo 
równie miłe! — odrzekła — 
lecz czuję się zmęczoną, czas 
wracać. 

Mustafa skinął na galowe
go lokaja i rozkazał: 

— Sanki dla ekscelencyi! 
W kilka minut potem jene

rałowa otulona kosztowną 
szubą wracała do siebie. 

Grzeczny Mustafa odpro
wadził ją do sanek i prosił o 
pozwolenie odwiedzenia jej w 
ciągu następnego dnia. 

— Przyjemnie mi będzie— 
odrzekła jenerałowa. 

Ą. T Ą. 

Achmet Szamyl z niecierpli 
wością oczekiwał przybycia 
Pawła Płatowa.Nie wychodził 
wcalę na miasto, wiedział 
wprawdzie, ii brat Płatowa, 
życzył sobie ze względu na 
niego, aby Mahomet po cichu 
się ulotnił, lecz on nie był 
wszechmocnym, a trzeci 
oddziaj zbyt czujnym i 
pracował sprężyście. Jeżeli zaś 
wiedziano w ministerstwie 
spraw zewnętrznych o planach 
Mahometa, to tylko przez 
tajnych śpiegów trzeciego 
oddziału. 

Trzeci oddział pracował za 
zwyczaj samodzielnie tym 
może razem ze względu na 
ważność sprawy oczekiwał 
widocznie wskazówki z góry 
— może od samego G-orcza 
kowa. Łatwo jednak być 
mogło, iż zniecierpliwieni 
wachaniem wykonali zamach 
na Mahometa na własną rękę. 
—Obawiał się Achmet usły
szeć na mieście wieść, iż 
księcia Szamyla aresztowano 
za zdradę stanu, albo wprost 
stawionego pytania, czy 
prawda że brata aresztowano. 

Wreszcie wybiła czwarta. Z 
ostatniem uderzeniem zegara 
zjawjł się we drzwiach Platów. 

Achmet rzucił się ku niemu. 
— Jakież wiadomości? 
— Dobre lecz najpierw 

obiad. 
— Achmet mimowoli się 

uśmiechnął, znał swego 
przyjaciela, wiedział, iż w 
najpoważniejszych chwilach 
nie zapomniał o żołądku, a 
zimnej krwi jego nic nie 
zdołało naruszyć. Przeprowa
dził go zatem do przyległej 
sali, gdzie już służący czekał z 
gotowym półmiskiem. 

Platów jadł z apetytem, 
Achmet jako gościnny 
gospodarz zachęcał! do 
jedzenia. 

— Każ im wyjść—odezwał 
się Platów pod koniec obiadu. 

Służba na skinienie księ
cia oddaliła się. 

— Twój kucharz nie zepsuł 
się wcale — odzywa się 
Platów zapalając papierosa. 

— Tylko tyle masz mi do 
powiedzenia — odzywa się 
Achmet z uśmiechem. 

— Pozwól niech odetchnę 
- odpiera Platów rozkładając 
się swobodnie na totelu. — 
Bieerałem od białego dnia w 
twoich sprawach. 

— Poczciwy! — mówi 
Achmet wyciągając doń rękę. 

— Zresztą uspokoiłem cię 
już mówiąc, że mam dobre 
nowiny, teraz mamy czas na 

Największy wybór 
TASAKI 

DO ZAŻYWANIA 

Tabaka jest rdzenie polska, zaży
wana przez lud polski pod zaborem 
praskim, szczegół Kie w dyecezyach 
pelplińskiej i gnieźnieńsko — po
znańskiej. Fabrykacya£odbywa si§ 
w sposób starokrajski. 

Można ją, dostad we wszystkich 
pierwszorzędnych handlach tabaki 
i cygar — oraz w polskich grocer-
niach. Ktoby jej zaś u siebie nie 
może dostać, niechaj się zgłosi 
wprost do fabryki, pod adresem: 

B^rCENNIK I PRÓBĘI wyseła 
sig bezpłatnie. — Ktoby sobie ży
czył mieć u siebie zapas mojej 
tabaki na sprzedaż, chętnie z nim 
zawrę stosunki,udzielając mu znacz
nego rabatu czyli zarobku. 
l^n€Y ^OLFF 

Dubois & Willis ąve. 
Detroit, Klich. 

W polskiej aptece 
MAXA GOLTZ 
272 E. 3rd Str. 

znajduje się 
RIURO DOKTtKA 

Dr.H. a WAHL 
lekarza praktycznego, chirurga, 

akuszera dobrze mówiącego, 
po niemiecku. 

Mieszkanie prywatne 
Nr. 406 B. 4 Strt 

W polskiej apte. cl 
tza i Gerhohera znajdziecie 
Dra Wahla cd godziny 2 od 5 
z południa 
'cusdMduaam 

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

Chas. A. GILB. 
ZABEZPIECZENIA, KARTW 
QKR$ TO WE, PR ZE WŁAMŁ* 
€ Z ANIA / NOT ARY AT PU

BLICZNY. 
Mamy metylko najwiękMą 

i najbezpieczniejszą agennyą 
zabezpieczenia w Winonie, lees 
nawet na cały Północny Za
chód. Mamy w ręku maiaj 
więcej połowę wszystkich if> 
bezpieczeń w Winonie. 

Mi® bWrósemy więcej ©4 sa 
bez pieczeń u w naszych 
SfcL Kompan i ach jak iaM. 

^ BIURU 
EJr. 66— 3rd 

tfad polami $ 
.•f^»«iiu.iuiiiifrirTnnTiwiiiiiiiiiriiiiniiiinii"""**''"""**"*"'**M:walM'*,; 

nms siusiu 
sławny 

DOWODZCA ROZBÓJN1 
RTÓW XVIII WIEKU. 

CENA ^ . 60 e. 
w mocnej oprawie 85 o. 

Moina t$ kniążkę dostać w keij-
ęarni R. DEMBOWSKIEGO w 
Winona Minn, iwi r > 

Dobre AD WOKATY. 
- W. Tawney, W; J. Smith, D. E. Tawney 

Tawney, ' Smith & Tawney. 
Polecają się Szanowne] Publiczności 
polskiej w Winonie, którei juś 
nieraz służyli w różnych sadach i 
sprawach prawniczych. 

BIURO 66 W. 3 Str. 
Morgans Block 
Booius 2łi, S3 & 34. 

Tanie ryby 
RYBAK ~ 

C. SCHILLER 
w ^jJreen Hay, Wis. 

384 N. Jefferson Str. 
poleca świeże 

RYBY 
z rzek i jezior. 
Sprzedaje ]e bajecznie tanio 1 

rozseła jaknajdale] sprzedawcom z 
drugiej ręki, w bezpiecznem opa
kowaniu. 

Sprzedaie także i rozseła 
IŁ¥B¥ §OŁOKE 

or* z 
RYBY WĘDZONE. 

W. SŁOMINSKA 
679 MtlwaaU 3 At« 

OHIO AGO, ILL. 

Polecam Wielebnemu i Jucho 
wieństwu jak i Szanownym 'l/owa 
rsystwom polskim mój Skład i Pra 
sównię różnego xgatunku 
gwi, Szarf, Oisnafc, 
Beret, Patek mamaSkft 
WSfcic&L it p. po jakuajtańsae 
cenie. jWykonujg wszystkie Obsta 
lunfci jak najpunktalniej i najsu 
tmenniej, Vu© przez dziewiętnaście 
lat praktyki nabrałam wprawy v 
powyższych wyrobach. Także 
Wielebnym Siostrom polecem mól 
skład i wielki wybór "Koron, 
Welonów, Kinkietów, dla 
Dziewcząt i Chłopców, przystępu
jących do mer ii omunii świę 
tej — Tak samo mam zawsze na 
s Kładzie liorony, Welony 
dla młodych Panien do ślubu 
wszystko po jaknajtańszej cenie. 

jgsŚIP Proszę przvbyd i przeko 
nać się w Polskim Handlu, za nim 
się udacie do Składu narodowości 
obcei. 

Z szacunkiem 
W. Sloiiiińslta 

679 Milwaukee ave. uChicago 

itiSfcSEHQH 

Słownik 

HIBEZPŁATNIE 
jednak wiele!!! 

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

Wesoły Kurjerek. 
Goniec i Iskra czasopismo 

illustrowane, od lat I6tu wycho
dzące we L w o w i p, posiada 
treść niezmiernie obfitą., urozmai
coną, pożyteczna i patryotyczną, 
przjezem zamieszcza większe i 
mniejsze dobre powieść i—wy
chodzi trzy razy na miesiąc. W e-
s o ł y Kurjei ek jest zupełnie 
oddzielnem humorystycznem i 1 I u-
strowanem pismem i wycho
dzi dwa razy na miesiąc — razem 
tedy każdy prenumerator otrzymu
je miesięcznie pięó numerów 
dwóch pism. Za zdrowy i przy
jemny pokarm w osjóle, a za dobry 
humor cięty dowcip w szczególe 
— redaKov poręcza, przyczem 
dodaje, że redakcja obydwóch 
pism prowadzona -"est w ten spo-
sob, iż pisma te nie, są bynajmniej 
lokalne, eci, mteresają cały jgół 
polski. Polacy zamieszkali w 
Ameryce, znajdą w nich wszystko, 
co cylko dla pokrzepienia ducha 
polskiego potrzeba, a obok poucza-
]ące], interesujące] i pożyteczne] 
treści Gońca i Iskry t  humor i 
d o i v 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 
P r e n u m e r a t a  p o ł r o c z n a  z  
przesełką 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 każdej chwili, 
zaległe numera, lub początki po
wieści na żądanie Każdy nowy 
prenumerator otrzymuje darmo. 

Prenumeratę z Ameryki naj-
dogodir.ei 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 

POLSKO-ANGIELSKI l 
. ANGIELSKO-POLSKI. 

Dziefo to jes* w dobrej mocnej oprawie ze zfcconemi literami na 
okładkach w formacie biblii. Kosztuje 4 dolary. Podane w nim jest, 
jak się każde angielskie słowo nazywa po polsku i jak się wymawia 
po polsku; oraz co znaczy każde polskie stówo w języku angielskim. 

Przysełajcie na moje ręc^ po 4 dolaiy, a każdumu Słownik na 
tychmidSt wyślę. 

H. DERDOWSKI 
WINOWA. 

WM. 8CHELLA8 D FARLBB 

Schellhas & Co. 
BROWAR 

piwa sądkowego 
i butelkowego 

w Winona, Minn. 
Piwo to bardzo czyste a 

idrowe, a sawsze się \rzyma 
świeżo. 

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

X C 8 .  P 1 9 1 1 &  i S i K f i l  
przedaje Księgarnia H. DERDOWSKIEQO w 

Minn., pocenie 

*$5.00, w dobrej oprawie. 
Zamawiać sobie i p*eniad7e prze*ebu5 pod adresem: 

JH. DERDOWSKI 
41 Str. Opposite Post Office 

3 WItfO\A, JILV\. 

on 

GM m Mi 

ST. PDAL KOLEJ 
Najlepsza i Najprostsza 

migdsy 
La Crosse, Winona 

i 
Neillsville, Appleton, 

Baa Clairie, Neenah, 
Grand Bapida. Menasha, 

Stevens Point, Oshftosh, 
New London, Fond da Lae, 

G r e e n  B a y  
orai wszystkiemi punktami 

W8CH0D. W1SCONS1NU, 
Droga do 

Kopalń żelaza 
POŁNOCNKGO MICHIGANU 

i 
nad LAKE SUPEBIOll 

Ścisłe połączenia t uybka jazd* 
" ft' Baczcie, by wasz tykiei 

wskazywał kolej folaznt. 

Ci KEEN BAY,|WIN0NA 
2& ST. PAC Ł 

.U- Champion J* B. Last 
Snperintendant P-G-AAtf. 

Greeo Bav jfreea Hhy w 


