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Czerniowskij. Achmet uzbraja 
się w rewolwer i sztylet, 
Czerniowskij ma przywodzić 
majtkom, którzy ich podwieźć 
mają do Karakeińskiego 
mostu i tam być w pogotowiu 
gdyby niebezpieczeństwo mia
ło księciu grozić, Hassan zaś 
ma się trzymać w pobliżu 
Achmeta.Właśnie też Hassan, 
który odwiózł Stanisława, 
przynosi list od Mehemeda,w 
którym donosi, że zajmie się 
losem tego,któremu przyjaciel 
jego Achmet zawdzięcza życie. 
Wiadomość ta znacznie uspa
kaja księcia, on wie, że 
Mehemed dotrzyma słowa. 
Stosownie do umowy wyjeż
dża Achmet, by się stawić na 
oznaczonem miejscu. 

Noc południowa, cicha, 
czarna okrywa wszystko swym 
cieniem. Stambuł we śnie 
pogrążony; gdzieś z Pery 
dochodzi echo ujadania psów. 
Fo spokojnej, sennej jakby 
morskiej fali mknie bez 
szelestu prawie lekki kaik 
greckiego rybaka zapóźnione-
go przy pracy. Na moście 
karakeińskim gwar wszelki i 
ruch ustał, po nad uśpionym 
Stambułem błyszczą złociste 
gwiazdy na ciemnem niebios 
tle, blask ich przytłumiony 
lekkiemi morskiemi oparami, 
które w fantastycznych kształ
tach wiją się po nad grodem 
i ziemią sułtanów. Achmet 
lekko wyskakuje z łodzi, 
towarzyszy mu Hassan.Szalu
pa zaś staje pod mostem, 
zarzuca kotwicę, a majtkowie 
do poręczy w mgnieniu oka 
przywięzuią kilka drabin 
sznurowych i czekają, gotowi 
na każdy podejrzany sztner 
wyskoczyć na most, aby 
napastnika ująć. Czerniowskij 
stoi na przodzie szalupy z 
nogą na pierwszym stopniu 
drabiny i wsłuchuje się w 
ciemną, głuchą noc. 

Achmet stanął na środku 
mostu i oczekuje z niecier
pliwością przy by ciaNad jaskiej. 
Hassan pozostaje o kilkanaście 
kroków za księciem i przy
tula się w cień, którą rzucają 
poręcze mostu. W oddal1 

słychać turkot szybko nadjeż
dżającego pojazdu. Achmet z 
daleka dostrzega światła 
latarń pojazdu, dostrzega 
zbliżającą się zakwefioną 
postać kobiety,' za nią o 
kilka kroków postępuje męż
czyzna, prawdopodobnie słu
żący Achmet idzie im naprze
ciw. Sługa owej zakwefionej 
kobiety zatrzymuje się. Książę 
lekkim ukłonem wita damę 
odrzucającą woal; nie ulega 
wątpliwości, to Nadjaska. 

— Ekselencya życzyłaś 
sobie mówić ze mną — mówi 
Achmet uprzejmnie. 

— Tak jest, książę — 
odpowiada Nadjaska pospiesz-

» 'e — w twoim i moim 
interesie. Zaklinam księcia, 
powiedz mi, gdzie jest Ghazi-
Mahomet, brat wasz. 

— Nic mię nie łączy z 
bratem mym, nie umiem wam 
dać objaśnień. 

— Książę, błagam was, 
przez litość dla kochającej 
kobiety, powiedzcie mi gdzie 
on, zdrówżeż on i cały przy
był do Stambułu? — mówi 
drżącym głosem Nadjaska. 

— Wiem tylko, że znajduje 
się w Stambule. 

— Ha! — Jeżeli jest w 
Stambule, to książę musisz 
wiedzieć, gdzie przebywa. 

j Nic mię nie wiążę z mym 
ibratem, nic o nim nie wiem, 

jeżeliś jednak pani ciękawa,to 

powiem ci, gdzie morderca, 
którego on na mnie nasadził. 

— Jestem obcą temu 
w zystkiemu, zaledwie domy
ślam się, co się stało. Jeszcze 
rai błagam was. wy mi po-
ninżecie odszukać waszego 
brata musicie pomódz, bo 
sami sobie tem wielką przy
sługę wyrządzicie. Ghazi-
Mahomet chce pozyskać rękę 
waszej ukochanej księżniczki 
Arany; w tem macie we 
mnie sprzymierzoną, gdyż ja 
go kocham i nigdy nie po
zwolę, by Arana została jego 
żoną. 

Rozmowę przerywa im 
nagły krzyk o pomoc.Achmet 
odwraca się i widzi dwie 
szamocące się postacie, jedna 
z nich pada z jękiem na pokład 
mostu, w ręku drugiej błyszczy 
sztylet. Achmet rzuca się 
naprzód; w mgnieniu oka 
dobywa rewolwera, mierzy w 
biegu, strzał pada, lecz strzał 
w głowę wymierzony zrywa 
tylko napastnikowi turban. 
Achmet poznaje po niezręcz
nym biegu Ghazi-Mahometa. 
Majtkowie na odgłos strzału 
już są na moście, Czerniowskij 
na ich czele przypada do 
księcia. 

— Książę zdrów? — pyta 
nerwowo. 

— Ja cały, tam leży ofiara 
— mówi, wskazując na leżą
cego w pobliżu Hassana. — 
Chłopcy! — woła Szamyl na 
majtków — sto imperyałów 
kto pojmą mordercę! Tam 
uchodzi! 

Majtkowie lotem strzały 
biegną za uchodzącym.Zapóź-
no! — słychać tentent 
galopującego rumaka, Ghazi -
Mahomet odwrót sobie 
zabezpieczył; tentent po chwili 
przycicha — Ghazi uszedł 
pogoni. 

Achmet teraz zwraca sie 
do Nadjaskiej i głosem w 
którym drzy gniew i pogarda 
woła: 

— Nędznico patrz to tam 
twoje dzieło! Podły śpiegu! 
Mógłbym cię kazać wrzucić 
do morza, jak to zrobiłem z 
nasadzonym przez brata 
mordercą. 

Nadjaska przerażona okrop
ną niespodzianką, strwożona 
głosem groźnym Szamyla, 
pada przed nim na kolana i 
zapewnia go o swej niewin
ności. Nadjaska istotnie była 
niewinną, wstyd pali ją, iż 
zbieg okoliczności piętnuje ją 
jako skrytobójczynią. 

— Przysięgam wam, książę 
na Boga Wszechmocnego, 
niewinną jestem krwi tego 
nieszczęśliwego. Inna myśl ją 
zaprząta. O!... to był Ghazi 
— woła — O!... on mię 
zamorduje z zazdrości, widział 
nas razem. Posądzi mię o 
schadzkę z wami. Książę, 
wierzcie mi, jestem bardzo, 
nieszczęśliwą. 

Nadjaska istotnie była 
pożałowania godną, pogarda 
okazana jej przez Achmeta, 
bojaźń przed srogością Ghazi-
Mahometa odbierały jej prawie 
zmysły. Wiecznie i ząwsze 
słowo ,,śpie g'' odbija się o 
jej uszy. Zaprawdę czas 
zakończyć to nędzne istnienie. 
Jedna tylko nadzieja wiązała 
ją do życia — miłość dla 
Mahometa, że stanie się jego 
żoną. 

(Ciąg dalszy nastąpi.) 

PŁACIĆ ZA KATOLIKA! 

TO I OWO. 
WRÓG KOBIET. W 

Wiedniu zmarł w tych dniach 
stary kawaler, znany ze swo
jej zawziętej nienawiści do 
kobiet. Wysoki, chudy, 
zawsze w czarnym garniturze 
i cylindrze, był typową 
postacią 16 dzielnicy, w której 
mieszkał. W jednej z szufla
dek . jego biurka krewni 
znaleźli, gdy umarł, paczkę z 
napisem: ,,Usiłowania mojej 
rodziny, skierowane ku 
narzuceniu dni jarzma mał
żeńskiego". Paczka ta zawie
ra 62 listów, pisanych między 
1845 a *^93 i ozapatrzonych 
w różne dodatki starego 
kawalera. Do zbioru tego 
dołączona była jeszcze kartka 
a na niej słowa: ,,67 listów 
z tyluż ofertami od spragnio
nych małżeństwa panien i 
wdów, które uzbroiły się w 
majątek, predstawiający ogó
łem 1,760,000 zł., by mnie 
schwytać na wędkę". Dziwak 
uczęszczał tylko do takich 
piwiarń, które nie są dostęp
ne dla kobiet; gdy szedł do 
teatru, kupował zawsze trzy 
krzesła, z lewej siedział jego 
zaufany służący, stary Franz, 
z prawej zaś pozostawiał 
miejsce puste, byle tylko nie 
mieć obok siebie kobiety. W 
tramwaju, w omnibusie nie 
rozstawał się z fajką, napeł
nioną najordynarniejszym ty
toniem, co go broniło od 
sąsiedztwa kobiecego, W 
testamencie zastrzegł sobie co 
niżej: ,,Proszę moich krew
nych, aby postarali się o to, 
by na cmentarzu, gdzie 
zostanę pochowany, nie 
chowano obok mnie zwłok 
kobiecych. Gdyby to się 
okazało niemożliwem, proszę 
kupić trzy miejsca, złożyć 
mnie w środku, a dwa po 
bokach zostawić puste." Ten 
był przynajmniej konsekwent
nym w nienawiści swojej — 
zachował ją aż po za grób. 

MONASTER. — Związek 
westfalskich chłopów wyzna
czył z funduszy związku 25,000 
m. na wzniesienie pomnika 
dla zmarłego posła Schorle-
mera z Alstu, który razem z 
nieboszczykiem Windhorstem 
zaszczytnie stawał w obronie 
Kościoła kat. czasu walki 
kulturnej i w boju tym okrył 
się nieśmiertelną sławą. 

NOWE UZDROWISKA 
ŚWIATOWE. W Wiedniu 
w tych dniach odbywały się 
rozprawy o zakładzie kąpielo
wym Ilidzie pod Serajewem 
w Bośni. Źródeł tych już 
Rzymianie używali, tempera
tura ich 56 proc. nie ustępuje 
Karlsbadowi, służą do picia 
i kąpieli na przeliczne choro
by, dom zdrowia odpowiada 
wszelkim wymaganiom euro
pejskim. Profesorowie-lekarze 
orzekli, że byle wybudowano 
jeszcze małe linie kolejowe, 
Ilidzie stanie się uzdrowiskiem 
światowem. 

W niezwykły sposób rekla
mują Węgrzy swoją, raczej 
chorwacką Crkvenicę, nową 
stacyą klimatyczno-morską, 
godzinę za Rieką, która ma 
rywalizować z Abbazyą, mając 
klimat lepszy i otwarte morze. 
Był tam właśnie węgierski 
minister handlu, Daniel, bo, 
jak twierdzą, do spółki należy 
i arcyksiążę Józef. To pewne 
że gdy tam włożą tyle pie
niędzy, co w Abazyi, to ją 
Crkvenica, zakasuje, bo 

warunki przyrody lepsze. 
Ludność czysto 0 chorwacka. 

CYPR. Wyspa Cypr stała 
się według doniesień dzien
ników zagranicznych widow
nią cudów. Przez małą wioskę 
Agi Deka, znajdującą się w 
pobliżu słynnych labiryntów, 
płynie błotnista rzeczka, 
która wydziela woń przykrą i 
zdaje się być siedliskiem 
zarazków. Strumień ten ma 
dwra metry głębokości i 
zatacza krąg dokoła tejże 
wioski. Pewnej nocy, syn 
jednego z mieszkańców Agi 
Deki chory na febrę w chwili 
kiedy go targały dreszcze i 
przejmował ból straszny w 
całem ciele, wijąc się w 
cierpieniach, ujrzał postać 
ciemną niewiasty, która się 
do niego zbliżyła i wyciągnąw
szy rękę, rzekła: ,, Wstań 
dziecię i ubierz się! Idź do 
strumienia i wiedz, że kiedy 
się zanurzysz w wodę, opusz
czą cię straszne cierpienia. 
Wstań i idź!" Widzenie 
znikło. 'Chłopiec wstał w 
ciemną noc poszedł do stru
mienia i wykąpał się w zimnej 
wodzie. Zdumienie ogarnęło 
wszystkich, gdy ujrzeli naza-
jurz zdrowego chłopca, wyglą
dającego czerstwo zupełnie. 
Wiadomość wkrótce rozbiegła 
się na wszystkie strony 
zewsząd popłynęły tłumy 
chorych, znajdując w wodzie 
błotnistego strumienia zdro
wie 1 ratunek. Naliczono 
dotąd z górą 100 cudownych 
uzdrowień w Agi Deka. Lud 
opowiada sobie, że przed 
1600 laty, tyran Detius na 
tem miejscu rozkazał zamordo
wać 100 chrześciań-męczen-
ników, do dziś dnia pokazują 
sobie w kaplicy w Agi-Deki 
płytę marmurową, na której 
według tradycyi, klęczeli owi 
męczennicy, kiedy na ich 
głowy spadał miecz katowski. 

PRZY ODDANIU kanału 
północnego do publicznego 
użytku odbędzie się wielka 
uczta, na którą zostanie za
proszonych 1000 — 1200 
osób. Koszta tej uczty obli
czono na 100 000 marek, czyli 
na osobę około 100 m. Sumę 
tę zgarnie niejaki Borchardt 
z Berlina, który jako dostaw
ca nadworny podjął się 
wystawienia obiadu. Potrawy 
będzie gotowało 44 kucharzy, 
między którymi niektórzy aż 
z Włoch. 

W ogóle otwarcie kanału 
pochłonie znaczne sumy i 
| odbędzie się z wielkim prze
pychem. Razem wyda na to 
kraj,jak już raz nadmieniliśmy 
blizko mil. m. Wiele 
pism niemieckich sarka na 
ten wydatek i nazywają go 
rozrzutnością. Ponieważ w 
kraju jest bieda taka, iż 
często gęsto z nędzy ludzie 
sami sobie życie odbierają, 
przeto zdaniem tych pism 
rozrzutność ta przedstawia się 
tym gorzej. 

Na pozór jest w tych 
uwagach niby słuszność, ale 
tylko na pozór. Razi to na 
pierwszy rzut oka, że podczas 
gdy jedni nie mają co do ust 
włożyć, to w tym samym 
czasie inni zasiadają kosztem 
kraju do lukullusowych uczt. 

Lecz aby być sprawiedli
wym, należy uwzględnić, że 
wielkie dzieło wymaga wiel 
kich ofiar. Nigdy jeszcze nie 
było inaczej jak świat świa
tem. Zawsze i wszędzie 
łączono oddanie znaczniejsze

go dzieła, mozolnego owocu 
trudów ludzkich, na użytek 
publiczny ze wspaniałemi 
obchodami, a na uroczystości 
takie chcąc nie chcąc trzeba 
ruszyć workiem. 

Gdy Napoleon III otwierał 
swój kanał Suezki, ów nie
śmiertelny pomnik geniuszu 
Lessepsa, to skarb francuzki 
musiał dać na uroczystość 
poświęcenia jego kilka milio
nów franków, tj. jeszcze dwa 
razy tyle — i nikt weFrancyi 
tego nie żałował, wiedząc, że 
inaczej sprawy załatwić nie 
można było. 

Z FRANCYI. W Bretanii 
jedynej części Francyi, gdzie 
panuje wiara i religijność, 
założono niedawno Oeuvre 
des marins de Terre 'Neuve 
et d'Islande. Do archidyece-
zyi Rennes należy wieloty
sięczna ludność rybacka, która 
większą część roku przepędza 
na morzu, a utrzymuje się 
przeważnie z połowu sztokfi
szu. Miejscem zbornem jest 
St. Mało, a połów odbywa 
się na wielkiej przestrzeni, 
sięgającej do Nowej Funlandyi 
i Islandyi. Ludzie ci przez 8 
miesięcy w roku narażeni są 
ciągle na niebezpieczeństwa 
na pełnym Oceanie. Jakkol
wiek wszyscy dobrzy chrześ-
cianie, w słabości i w chwili 
śmierci uie mieli pomocy, nie 
mogli zaspokoić swych du
chownych potrzeb. Teraz za 
tą kolonią rybacką płynie 
parowiec. W chwili, gdy 
rozpoczyna się połów, staje 
parowiec wśród fotyli, złożonej 
z około dwóch tysięcy stat
ków, które trudnią się poło
wem. Parowiec służy za 
szpitał, kościół, mieszkanie 
księdza, lekarza i dozorców 
chorych. Ma on wszystko, 
czego potrzeba, aby dopomódz 
duszy i ciału rybaków. 

Mały statek awyzacyjny 
krąży wśród flotyli, przywozi 
chorych do szpitala lub wiezie 
do nich lekarza. Wywieszenie 
białej flagi na statku rybackim 
oznacza, że tam z powodu 
nagłej słabości lub nieszczęś
liwego przypadku potrzeba 
pomocy. Natychmiast więc 
statek awizyjny spieszy tam 
z pomocą, od której nie wy
łącza się nikogo. Stósowną 
kontrolę, opartą na podsta
wach religijno moralnych, 
pełnią kapitanowie i dowódzcy 
statków. Rybacy w ogóle 
przygotowują się poważnie do 
podróży. W mieście portowem 
Saint Servan corocznie 400 
do 500 rybaków odbywa 
przez 5 dni ćwiczenia duchow
ne pod przewodnictwem OO. 
Łazarzystów (Misyonarzy). 
Następnie odnawiają śluby, 
złożone przy chrzcie św., 
zaprzysięgają wierność zba
wicielowi i ewangielii św. i 
z całą ufnością oddają się 
Matce Boskiej, Gwiaździe 
Morza. Powróciwszy w lis
topadzie z wyprawy, pow
tarzają te ćwiczenia duchowne 
aby złożyć dzięki za doznaną 
opiekę a pomodlić, się za 
zmarłych towarzyszów. 

LWÓW. Rzekomy cud z 
nagłem odnowienieniem się 
obrazu Matki Bozkiej został 
juź wyjaśniony. Donosi o tem 
jedno z pism tutejszych:Trze
ba wiedzieć, że rodzina, w 
której zaszedł ten wypadek, 
ma potroszę inklinacyą do 
artyzmu. Ojciec z fachu woźny 
w magistracie, jest samoukiem 
i wcale nie brzydko rzeźbi, 
syn, ośmnastoletni chłopak 
zawienił dłuto ojcowskie na 
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pędzel i maluje. Oto ten mło
dzieniec stał się powodem 
nieporozumienia. Pewnego 
raz podczas nieobecności mat
ki rozrobił farby i pomalował 
stary wybladły obrazek, 
wiszący nad łóżkiem. Matka 
prosta kobieta, wróciwszy do 
domu spostrzegłszy cudowną 
odmianę, uklękła nabożnie, 
pomodliła się i czemprędzej 
rozgłosiła wśród sąsiadek, że 
Matka Bożka odnowiła się w 
jej mieszkaniu. Wiadomość o 
tym nadzwyczajnym wypadku 
zrobiła sensacyę wśród ku
moszek i w przeciągu pół dnia 
cały Lwów o nim mówił. 
Mimowolny sprawca cudu, 
któremu, jak sam twierdzi, żal 
było wyprowadzać matkę z 
przyjemnego złudzenia, że 
Pan Bóg okazał taką łaskę jej 
domowi, był niemym świad
kiem wszystkich ceremonii, 
jakich doczekał się pomalo
wany przez niego obrazek. 
Dopiero przed kilku dniami 
przyznał się do winy. 

ŻYDEK 12 letni, Ciecha
nowski, syn kupca w Ozor
kowie pod Łęczycą (w Polsce), 
zapragnął zostać chrześciani-
nem. Od rodziców, rozumie 
się, pozwolenia na to otrzymać 
nie mógł. Wymknął się więc 
z domu bez pieniędzy, bez 
jadła, bez ciepłej odzieży, choć 
jeszcze były mrozy i powę
drował ku Płockowi. Kawał 
to drogi, mil 12. Chłopak 
szedł pieszo, a jeśli mógł się 
przysiąść na jaką furmankę, 
to podjechał i po kilku 
dniach wędrówki, przeprawiw
szy się przez Wisłę, dostał 
się do Płocka. Tam udał się 
do księży i prosił o opiekę 
nad sobą. Jeden z kapłanów, 
ksiądz P. . . ., przyjął go do 
siebie i zaczął uczyć zasad 
wiary św. Chłopak, nietylko 
chętny i zdolny, prędko się 
katechizmu nauczył i ochrzco-
ny został. Ojciec dowiedział 
się jakoś, gdzie jego dziecko 
przebywa; pospieszył więc do 
Płocka 1 chciał je koniecznie 
zabrać do domu. Ale starania 
były daremne. Chłopiec 
pozostał w mieście i gorliwie 
teraz do mszy w kościele 
usługuje, a marzy podobno 
o tem, żeby się do stanu 
duchownego sposobić i 
zostać kiedyś księdzem. 

Haik, cny li nowe latko. 
W powiatach ostrowskich, 

odelanowskim,pieszewskim był 
zwyczaj starodawny 1 dziś 
jelcze peanie nie zginął,cho
ciaż nieco zaniedbany, źe dziew
częta na początku maja chodzą 
po wsi z gałązkami zielonenai 
ustrojonemi we wstążki i owoce, 
a śpiewają przytem pioseuKę 
pełną prostoty i serdecza ś^i; 

Nasz maik zielony 
Pięknie ustrojony, 
Co go ustroiły. 
Co go umaiły 
Nadobne dzieweczki 
W jedwabne wstążeczki, 
Nadobne, nadobne, 
Do róży podobne. 
Wszędy sobie chodzi, ^ 
Bo mu się tak godzi, 

Z nim do dworu wstępujemy, 
Szczęścia,zdrowia winszujemy 
Na ten nowy rok, 
Co nam dał Pan B ó g .— 

"Na podwórzu kamienica, 
Na polu piękna pszenica 
Zielona, zielona. 
Na 2.imę zasiana, 
Ani jej urżniecie, 
Ani ja zwiążecie, 
Ani też nie wiecie, 
Co za nią- zbieżecie.— 
Zebrane talary 
Na stół sie kulały, 
Dajcie nam też dajcie, 
A nie odmawiajcie. 
Na maik zielony, 
Pięknie ustrojony, 
Co go ustroiły, 
Co go umaiły 
Nadobne dzieweczki 
W jedwabne wstążeczki. 
Nadobne, nadobne 
Do róży podobne . 

PŁACIĆ ZA KATOLIKA! 


