
SYNOWIE 
SZAMILA. 

Powieść historyczna. 

(Ciąg dalszy.) 

Jakobo przyrzekł jej o 
obydwóch Szamylach dawać 
wiadomości; jeneralowa inte
resowała się dla tego Ach-
tem, gdyż |przypuszczała, że 
\vie o pobycie Ghazi-Maho-

meta. 
Jakobo wiernie dotrzymał 

przyrzeczenia; z Petersburga 
sygnalizował jej wyjazd 
Achmeta, dalej otrzymała 
depeszę z Moskwy, której 
treść zupełnie jasną jej nie 
była. Jakobo bowiem zazna
czył w niej delikatnie nie 
udany zamach. Ostatnia 
wiadomość była z Odessy; 
zapewniał w niej Jakobo 
przyjazd,,Jaskółki' z księciem 
i swoje przybycie. 

Nadjaska z okien swej 
złotej klatki miała widok na 
most Karakein, dokąd mniej
sze okręty dopływają. Rano 
dostrzegła przez lornetę jacht 
rosyjski, liczne tłumy podzi
wiały na brzegu smukłą bu
dowę statku. Przypatrywała 
się pilnie ruchowi panującemu 
na okręcie, spostrzegła nawet 
szalupę wysianą z okrętu do 
brzegu. Na niej z pewnością 
znajduje się Jakobo, spodzie
wała się • lada chwila jego 

przybycia, niecierpliwiła się, 
miała dla n ego tyle poleceń 
przedewszystkiem zaś miał się 
Jakobo wywiedzieć, czy 
Ghazi Mahomet jest już w 
Stambule, gdzie przebywa i 
czy wie o jej w mieście 
pobycie. Żywiła bowiem w 
sercu nadzieję, iż Ghazi-
Mahomet z pewnością ją 
odwiedzi, jeżeli przybędzie do 
Carogrodu i dowie się, że 
i ona się tu znajduje. Mustafa 
z pewnością nie doniósł 
księciu, iż ją zmusił do wyjaz
du. Broń Boże! Ghazi-Maho 
met srogo by się zemścił za 
obelgę jej wyrządzoną. O! 
bo Ghazi ma dużo wpływów 
w Stambule, ma mir u 
samego Sułtana, a mści się 
srogo za zniewagi. Takiemi 
marzeniami łudziła się jenera 
łowa. 

Tymczasem oczekiwany 
Jakobo nie przybywał.Zrobiło 
się południe, a jeszcze żadnej 
wieści nie było ani o „Jas
kółce," ani o Jakobie. Znie
cierpliwiona poseła służbę po 
swego miejscowego śpiega — 

przybywa przebiegły Grek 
Kalistos. 

— Słuchaj — mówi Nad
jaska — wspominałeś mi, iż 
znasz Jakoba, sługę księcia 
Ghazi-Ma ho meta. 

— O znam,  dostojna pani, 

widziałem go w orszaku 
księcia w Mece. Tam zawar
liśmy przy falerneńskiem 
winie przyjaźń przy owym 
napoju, którego głupi prorok 
nie umiai ocenić — mówi 
gadatliwy Grek. 

— Bardzo dobrze przerywa 

mu Naojaska potok słów. — 

Jakobo miał dzisiaj z rana 
przybyć na ,,Jaskółce", na 
tym tam oto okręcie. 

Mówiąc to wiedzie jenera-
łowa Greka do okna i wska
zuje r.a jacht. 

— O jak się oiieszę spotkać 
7 poczciwym Jakobem, z 
pewnością zaprosi mię na 
butelkę wina z Cypru lub 
Samos. O, bo Jakob) zna 

się na winie jak mało kto; 
cieszę się bardzo, bo mnie 
nie stać na to aby się po
krzepić winem mego kiaju —. 

mówi Grek, żałośnie prze 
wracając oczy. 

Nadjaska rozumie, o co 
chodzi, i kładzie mu w rekę 
kilka sztuk złota, które Grek 
z małpią prawie zręcznością 
wsuwa do kieszeni. 

— Niebios błogosławień
stwo niech ci towarzyszy 
— mówi Kalistos — gdyby 

nie twoja szczodrobliwość 
dostojna pani.. . 

— Dobrże już, dobrze 
przerywa jenerałowa gadule 
— dostaniesz jeszcze raz tyle, 

jeżeli mi jakąkolwiek ojakobie 
przyniesiesz wiadomość. 

Na Greka twarzy przebiegły 
ukazuje się uśmiech, lecz 
chwilę tylko, bo już z okiem 
ku niebu wzniesionem zączyna 
deklamować: 

— Nic nie równało się 
radości, gdym się dowiedział, 
że na owym okręcie przebywa 
Jakobo. Kalistos biedny ma 
wszędzie swych przyjaciół 1  

wszędzie szukać musi zarob
ku. To też pobiegłem, gdy 
okręt stanął przy Karakeiń-
skim moście, aby oddać się 
na usługi bojarom, którzy 
dobrze pła cą. 

— I wyciągać potajemnie 
pugilaresy z rublami — prze
rywa mu Nadjaska — lecz 

na cóż tyle słów, idź i 
wywiedz się o Jakobie. 

— O dostojna pani!Pozwól 
niech dam fołgę mym uczu
ciom, niech bedzie mi wolno 
szczerą łzę uronić i pośmiertną 
pochwałę wypowiedzieć na 
cześć mego przyjaciela. Tak! 
widzę, iż dziwią cię moje 
słowa. Cieszyłem się, iż z 
takim znawcą greckich i 
włoskich win wypiję miarkę 
owego bogów napoju, na 
którym Turcy się nie znajda 
tu dowiaduję się, iż kazano 
się napić memu biednemu 
przyjacielowi zamiast słodkie
go wina z Samos lub Falerno, 
gorzkiej morskiej fali, 

— Co to wszystko znaczy ? 

Mów jaśniej — pyta się 
zaniepokojona Nadjaska. 

— To jest owa wiadomość, 
za którą mi dostojna pani 
przyrzekłaś dać drugie tyle. 
Lecz nie o piastry mi chodzi 
w tej chwili, bo serce moje 
żalem rozdarte. Jakobo chciał 
wypełnić życzenia swego pana 
i powierzyć księcia Achmeta 
objęciom Euxynu, tymczasem 
zamiast księcia biedny Jakobo 
poszedł na dno morza. Książę 
Achmet spostrzegł zamach i 
wrzucił Jakoba do wody. 

— Więc Jakobo nie żyje! 
— woła Nadjaska. Nie żałuje 

ona wprawdzie człowieka,lecz 
zręczne narzędzie, które stra
ciła. 

Z całej rozmowy najwięcej 
zadowolony był Kalistos, 
któremu Nadjaska istotnie 
stosownie do przyrzeczenia 
wypłaciła przeznaczoną nagro 
dę. 

Cóż teraz począć? Jakobo 
zginął w falach Euxynu* 
Kalistosowi jenerałowa nie 
chciała powierzać wszystkich 
swych tajemnic. Nagle zaświe
ciła jej jasna myśl: Achmet 
bez celu nie przybył do 
Stambułu, z pewnością po
wierzono mu ważną misyą, 
prędzej czy póź nej musi się 
udać do ambasady. Gdyby 
mogła znaleźć sposobność 
widzenia się z niai, z pew
nością dowie się kilka 
szczegółów o Ghazi-Mahome-

cie. 
Kalistos jeszcze był w 

pokoju, zabierał się on 
wprawdzie do wyjścia, lecz z 
zamyślenia, jenerałowej prze
biegły Grek wywnioskował, 
że jego pani coś w głowie 
rozważa. — Będzie robota . -
pomyślał Grek, głośno 
zaś odezwał się: 

— Dostojna pani zasmuco
na śmiercią mego najlepszego 
przyjaciela, nie mógłbym ja 
go zastąpić ? 

— Ty? — mówi jenerałowa 
w zamyśleniu. 

W tej chwili ma już jene
rałowa plan w głowie gotowy. 

— Znasz ty księcia Ach
meta Szamyla i — pyta Nad
jaska. 

Kalistos nie zna go, lecz 
cóż dla niego znaczy odszukać 
go; domyśla się nawet na 
wpół, gdzie go znajdzie. 

— Powiedz mi, dostojna 

pani, gdzie on jest, a z 

pewnością go poznam. 
Nadjaska wierzy, że Kalistos 

go odnajdzie, 'gdyż wie, ze 
jest zmyślny jak każdy Grek 
a psim prawie węchem 
obdarzony. Dla tego odzywa 
się: 

•— Książę Achmet Szamyl 
z pewnością jest na jachcie 
rosyjskim, który dziś przybył-
Najniezawodniej dzisiaj będzie 
powołanym do ambasady 
tureckiej, jeżeli mu doręczysz 
karteczkę, którą ci wręczę, 
ioo piastrów twoich. — 

Przedewszystkiem musisz sta 

rać się dostać na okręt i tam 
przypatrzyć się księciu.Bardzo 
mi na tem zależy, aby kartka 
do rąk jego własnych się 
dostała. 

Kalistos słucha uważnie i 
mówi z wielką w głosie 
pewnością: 

— Nic łatwiejszego jak to 
- podpłynę do okrętu z 

świeżemi owocami, mam 
przyjaciół między majtkami 
jachtu, od nich wiem szcze
góły o śmierci Jakoba, oni 
mię przyjmą, a tam pęwnoj 
ujrzę twarz tego, którego 
sobie życzysz, żebym poznał, 
a o resztę się dostojna pani 
nie troszcz. Rozkazy twoje 
będą spełnione. 

Nadjaska kreśli słów kilka 
na arkuszyku papieru.W liście 
prosi Achmeta, by stawił się 
na Karakeińskitn moście o 
jedenastej w nocy. 

Grek odbiera list z wielkiem 
zadowoleniem, z jeszcze wię-
kszem zaś zgarnia poważną 
kwotę na zakupienie owocu 
przeznaczoną. 

Nadjaska słusznie się domy
ślała, iż Achmet nie opuścił 
jeszcze pokładu okrętu, według 
instrukcyi nie prędzej miał 
książę opuścić jacht, aż dra
goman ambasady rosyjskiej 
go nie powoła do Ignatiewa. 
Grek zatem łatwo mógł 
ujrzeć Achmeta, który nie
cierpliwie przechadzał się po 
pokładzie w towarzystwie 
Stanisława, oczekując na 
powrót szalupy wysłanej na 
ląd i zarazem z uwiadomie
niem o przybyciu księcia do 
Carogrodu. Achmet, który 
coraz więcej zaczął się intere
sować młodym Polakiem, z 
żywością wypytywał się, co 
Stanisław dalej zamierza 

począć. 
Stanisław, jak wiadomo, 

nie odznaczał się zbytnią 
otwartością, Achmet jednak 
tak mu przemawiał do serca, 
może tez przeczuwał w nim 
pokrewną duszę, która tylko 
zwalczona przyzwyczajeniem 

SOUTH HOMES u; 
HEALTH h 
WEALTH -

The Best Opportunities in America 

FOR PROFITABLE FARMING 
is along the line of the 

MOBILE AND OHIO RAILROAD 

ALABAMA AND MISSISSIPPI. 
Two fast trains daily with through sleepers. Low 

rates land-seekers excursions monthly. Illustrated. 
Book Free to all. It tells all about the cheap 
homes, the climate, the healthfulness and how to 
erow three full crops each year on the same land. 
Send your name to E. E. Posey, General Passenger 
Agent, M. & O. R. R., Mobile, Ala. 

Największy wybór 
TABIKI 

DO ZAŻYWANIA 

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

WYSTAWA 
wiosenna ;j 

DAMSKICH 
KAPELUSZY 

podług najnowszej francuskiej 
mody. 

Janowa Bockel 
221 E. 3rd Str. 

W-fjTOU&f, TOUM* 

WĘGLARZ 

Z WALENCYi 
CENA 30 <•.. 

Motna tę ksiąikę dostać w 
sarni H. DERDOM SKI EGO v» 
Winona, Mmu. 59 E. 2ua »tr. 

POŚREDNIK 
POLSKO-Aimski 

bsiq&Ica dla Polaków iv Ajt^ryct 
— do — 

tatwego nauczenia po angielsku 
— a opisaniem — 

KAŻDEGO WYRAZU JAK 
S I Ę  M A  W Y M A W I A Ć ,  

5 dołączeniem rozmów \ rożnych 
listów w polskim i angielskim lg-

zyku. 
CENA 65 c. 

Możno tę kttiąikę dostać w księ 
garni U. DE/tD (lWSA'JEGO % 
Winoiiti, JUiMii. 69 i£ 2jui1 air 

Tawiiey, Smith & Tawney. 
Poleca}^ się Szanowne] Publiczności 
polskiej w Winonie, którei juś 
nieraz służyli w różnych sądach i 
sprawach prawniczych. 

BIURO 66 W. 3 Str. 
Morgans Block 

Booms 2!t, 23 «!k S4. 

Ta nie ryby 

Tabaka ]'est rdzenie polska, zaży
wana przez lud polski pod zaborem 
pruskim, szczególnie w dyecezyach 
pelplińskiej i gnieźnieńsko — po
znańskiej. Fabrykacya^odbywa .się 
w sjpOaób starokraiski. 

Można dostad we wszystkich 
pierwszorzędnych handlach tabaki 
i cygar — oraz w polskich grocer-
niaoh. Ktoby jei zhś u siebie nie 
może dostnć, niechaj się zgłosi 
wprost do fabryki, pod adresem: 

fi^-CENNIKI PRÓBKI wyseła 
się bezpłatnie. — Ktoby Bobie ży
czył mieć u siebie zapas moiej 
tabaki na sprzedaż, chętn :e z nim 
zawre stosunki,udzielając mu znacz
nego rabatu czyli zarobku. 

W O L F F  H  
Dubois & Willis ąvs. 

Detroit, 91 ich. 

RYBAK 

C. SCHILLER 
w fljJreen ISay, Wis. 

384 N. Jefferson Str. 
po leca  świeże  

RYBY 
rzek i jezior. z 

Sprzedaje je bajecznie tanio 
rozseła jaknajdalej sprzedawcom 
drugiej ręki, w bezpiecznem opa 
kowaniu. 

Sprzedaje także 1 rozseła 
RYBY SOŁO liE 

om z 
RYBY WĘDZONE. 

W. SŁOMINSKA 
OTO MtlwanU p Iw 

0BI0A00, ILL. 

!!!BEZPŁATNIE 
jednak wiele!!! 

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

Wesoły Kurjerek. 
Goniec i Iskra czasopismo 

illustrowane, od lat l6tu wycho
dzące we Lwowie, pogada 
treść niezmiernie obfitą, urozmai
coną, pożyteczna i patryotyczną, 
przyczem zamieszcza większe 1 
mniejsze dobre powieść 1—wy
chodzi trzy razy na miesiąc. W e-
soły Kurjerek jest zupełnie 
oddzielnem humorystycznein i 1 I u-
strowanem pismem 1 wycho
dzi dwa razy na miesiąc — razem 
tedy każdy prenumerator otrzymu
je miesięcznie pięć nunerów 
dwróch pism. Za zdrowy 1 przy
jemny pokarm w ogóle, a za dobry 
humor cięty dowcip w szczególe 
— redałto?" poręcza, przyczem 
dodaje, że redakcja obydwóch 
pism prowadzona ''est w ten spo
sób, iż pisma te nie gą bvnajmniej 
lokalne, ecŁ mteresają cały gół 
polski. Polacy zamieszkali w 
Ameryce, znajdą w nich wszystko, 
co tylko dla pokrzepienia ducha 
polskiego potrzeba, a obok poucza
jącej, interesującej 1 pożytecznej 
treści Gońca i Iskryf humor 1 
dowcip Wesołego Ku r jer-
k a rozpędzą im niejedną tęskną 1 
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 «<ażdy nowy 
prenumerator otrzymuje darmo. 

Prenumeratę z Ameryki naj-
dogodniei przeseład 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 ttALTCYA 

Polecam Wielebnemu x)ucho-
wieństwu jak i Szanownym Towa
rzystwom Polskim mój Skład i Pra-
aównię różnego gatunku 
jwi, Szarf, ©«n»ls, 
Beret, Palek marsiałuo 
WSkicll ftp. po jaknajtańszej 
cenie >Wykonuj2 wszystkie Obsta-
lunki jak najpunktalniei 1 najsu-
mienniej, ^0 przez dziewiętnaście 
lat praktyki nabrałam wprawy w 
powyższych wyrobich. Także 
Wielebnym^ Siostrom poleceni mó] 
skład 1 wielki wybór IŁoron, 
Welosiów, Bukietów, dla 
Dziewcząt i Chłopców, przystępu
jących do pier omunii świę 
tej — Tak samo mąm zawsze na 
składzie Korony, Welony 
dla młodych Panien do ślubu 
wszystko po jaknajtańszej cenie. 

ggiP Prosię przybyć 1 przeko 
na<? się w Polskim Handlu, za nim 
się udacie do Składu narodowości 
obcej. 

Z szacunkiem 
W. Słomińska 

679 Milwaukee ave. Chicago 

BROWAR 

Słownik 
POLSKO-ANGIELSKI I 

ANGIELSKO-POLSKI. 
Dzief*) to jes<- w dobrej mocnej oprawie ze złoconeini "literami na 

okładkach w formacie biblii. Kosztuje 4 dolary. Pod;uie w nim jest, ( 
jak się każde angielskie nło^o nazywa po polsku i iak się wymawia 
po polsku; oraz co znaczy każde polskie słowo w języku angielskim. 

Przysełajcie na moje ręc« po 4 dolaiy, a każdemu Słownik nu 
tychmiaSt wyślę.  

H. DERDOWSKI 
WINOWA, mus. 

3 

WM. SCHEŁŁAS D. FARLBH 

Schellhas & Co. 
. BROWAR 

piwa sądkowego 
i butelkowego 

w Winona, Min 11. 
Piwo to bardzo czyste a 

sdrowe, tf zawsze się irzyma 
świeżo. 

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

K I .  X  O  2 F  H  &  S K J t E f i  J  

pr?.edaje Księgarnia H. DERDO WSKIEG-0 w 
Miun., pocenie 

$5.00, w dobrej oprawie. 
Zamawiać sobie i pieniądze prze«ebn5 pod nciresem: 

' p. DERDOWSKI 
4'^Slr, OpposUc Post Olfice. 

WIFJOtfA, 

on 

GOT BAY WISOM 

ST. PUAL KOLEJ 
Najlepsza i Najprostesa 

między 

La Crosse, Winona 
i 

Neillsville, Appleton, 
Ban Clairie, Neenah, 

Grand lUpids. Menasha» 
Stevens Point, Osbkosh, 

New London, Fond du Lact, 

G r e e n  B a y  
A 

oraa WBzystkiemi punktami 

WSCHÓD. WISCONSIN!?, 
Droga do 

Kopalń żelaza 
POŁNOCNKGO MICHIGANU 

i 
nad LAKE SCPfiRiOH 

Sciałt połączenia t izybka Jazd* 

Baczcie, by^ wasz tykiel 
wskazywał kolei ielazn*. 

GREEN BAY,1 WINONA 
ST. PAtJL 

J Champion J. B. lut 
USupcrintendant ,P. G A Asi 
Green Bat W»s- fireeu Bay W 


