
SYNOWIE 
SZAMYLA. 

Powieść historyczna. 

(Ciąg dalszy.) 

A.chmet ciekawem okiem 
śledził, czy nie dojrzy w dali 
skalnego gniazda Gnuchu, 
ostatniej twierdzy swego ojca. 
Ot tam zamajaczyły jakieś 
ruiny, złomy murów, skały 
dymem osmalone,tak-to pewnie 
ów sławny w dziejach czer-
kieskich Auł. Lecz pociąg 
pędzi z szybkością 50 mil na 
godzinę, któż więc zdoła 
powiedzieć, czy rzeczywiście 
to była siedziba dumnego 
władzcy Czerkiesów, czyli też 
Szamyla podrażniona wyo
braźnia, kilka złomów skał 
wzięła za szczątki gniazda 
rodzinnego. 

Szamyl na chwilę tylko 
zdołał pomyśleć o Szamylów 
świetnej przeszłości, inna myśl 
go zaprząta, każda chwila 
zbliża go do Arany. Zastanież 
on ją zdrową? 
Lecz jeszcze daleko do niej, 
zaledwie poteżne mury for-
teczne Władykaukazu szarzeją 
w oddali, jeszcze dzień jazdy 
dzieli go od ukochanej, a w 
Władykaukazie należy mu się 
zatrzymać, oddać depesze — 
a może też nowe otrzyma 
instrukcye, może wprost od 
naczelnika sztabu Melikowa. 
Dotąd mało on dbał, pod 
czyjemi będzie rozkazami, 
wolał jednak Melikowa, jak 
innych jenerałów; znał lego 
sprężystość i bystrość. Obec
nie nawet nie myślał o bliskiej 
wojnie, zamyśli wał tylko nad 
tern, czy piękna Arana 
przyjmie go równie mile, jak 
wonczas, gdy się widzieli w 
Petersburgu. Przypomni go 
ona sobie? O bezwątpienia. 
On jej nie wyznał swej dla 
niej miłości, lecz oczy jego 
powiedziały, że ją kocha z 
całej duszy, a jej czarne 
południowym żarem tryskając^ 
źrenice zrozumiały niemą 
mowę jego oczu. 

Lecz ot już Tyflis. Na 
dworcu oczekuje Szamyla 
adjutant Melikowa, stary 
kolega gwardyjski z Peters
burga. Achmet proszony do 
Melikowa na śniadanie, wo
lałby wprawdzie jechać do 
pałacu Lazarewa, gdzie ma 
ujrzeć swoja ukochaną, lecz 
służba przedewszystkiem. Ty-
flis robił wówczas wrażenie 
wielkiego obozu. Tłumy 
sołdatów snuły się po ulicach 
wszędzie broń, amunicye, 
armaty, prowianty nagroma
dzone, a na wolnych placach 
miasta, słyszysz komendę 
mustrujących rekrutów podo
ficerów. 

Tyflis pomimo swej nie
korzystnej temperatury, gdyż 
w zimie trzaskające tam mrozy 
latem zaś upały zwrotnikowe, 
jest jednem z najbardziej oży
wionych miast Azy i rosyjskiej. 
Do ożywienia ruchu w mieście 
przyczynia się nie mało, iż 
książę Michał, główny dowódz-
ca armii rozłożył się kwaterą. 
Pałac jego stał się dla towa
rzysza miasta punktem zbor
nym. Bale, rauty, koncerty, 
festyny wprowadziły rozmai
tość w życie garnizonu. Liczna 
świta oficerów sztabowych, 
szykownych gwardzistów,mile 
była widziana przez zajniesz-
kałe tu Rosyanki. Błogosła
wiły one w duchu Turcyą, iż 

nie chciała się nagiąć do woli 
cara, wszakżeż to im dawało 
ładną sposobność do zabaw i 
festynów, 'a może też wojny 
nie będzie, może się wszystko 
zakończy groźną demonstran-
cyą. Przecież Gorczaków to 
mądry i szczwany lis, który 
wie, jak mało Rosy a do 
wojny gotowa. 

Śniadanie u Melikowa było 
świetne, lecz dla zakochanego 
trwało za długo, on by już 
chciał być u nóg swej ukocha
nej, to też zaledwo się 
skończyło, pożegnał towarzy
stwo i pobiegł do przezna 
czonej dla siebie kwatery. 

Szamyl czuł się wprawdzie 
zmęczony długą podróżą, lecz 
chęć widzenia ukochanej 
przemogła znużenie. Szybko 
więc przywdział przy pomocy 
jednego z zręczniejszych 
dońskich Kozaków, z liczby 
tych, którzy mu towarzyszyli 
w ciągu podróży, galowy 
mundur i pospieszył do domu 
Lazarewów, u których Arana 
bawiła. 

Serce ma mówiło, iż Arana 
przyjmie go życzliwie, lecz 
któż wie, czy życzliwość, jaką 
mu okaże, zadowoli jego 
nadzieje. Od roku blisko, swej 
ukochanej nie widział; nie 
mogłaż więc zajść zmiana w 
jej dla niego usposobieniu? — 
Wonczas, gdy opuszczała 
Petersburg nie była jeszcze 
dorosłą — nie wypadało mu 
bałamucić słodkiemi słówka
mi młodej dziewczyny. Zacho
wał wprawdzie w żywej jesz
cze pamięci jej wejrzenie, 
które było pewną oznaką jej 
dla niego przychylności, lecz 
uciucie nie podsycane niczem 
przez tak długi przebieg 
czasu mogło było, chociaż nie 
całkieęi zniknąć, lecz znacznie 
wystygnąć. Z bijącem sercem 
zbliżał się Szamyl do domu, 
w którym mieszkała jego 
wybrana. 

On, który nieraz w poje
dynku słyszał świst kuli, 
którego nie zatrwożył błysk 
szabli, obawiał się spotkania, 
z niewinną, piękną dziewczyną. 
Wszakżeż spotkanie to miało 
stanowić o całern jego przysz-
łem szczęściu. On, który 
celował gładkością w rozmo. 
wie, a z łatwością sypał na 
wszystkie strony komplemen-
ta pięknym damom, mozolnie 
układał w głowie czułe powi
tania słowa.Wszystkie frazesy, 
jakich się był wyuczył, wyda
wały mu się mdłemi w 
porównaniu do uczuć, jakiemi 
był przepełniony. Nie bez 
drżenia przekroczył próg 
pałacu senatora Lazarewa. 
Wygalonowany lokaj przyjął 
go w przedpokoju, a oddaw
szy księcia kartę oznajmił, iż 
państwo oczekuje go w salo
nie. 

Szamyl podążył do salonu. 
Arany tam nie zastał. Laza-
rewowie przyjęli księcia 
serdecznie, szczególniej sena
tor żądny był świeżych wia
domości z Petersburga, w 
którym oddawna nie był. 
Szamyl z pewnem roztargnie
niem odpowiadał na stawiane 
pytania. Senator, gdy spo
strzegł, że rozmowa nuży 
gościa, na inne tory ją zwró
cił. 

Począł mówić o tem, co 
wszystkich umysły tak żywo 
zajmowało o ©becnem poło
żeniu politycznem i groźnem 
zawikłaniu, które musiało 
doprowadzić do rychłej wojny. 
Głębokie i trafne senatora 

1 uwagi nie zdołały zająć 

Achmeta, słuchał na pozór 
uważnie, lecz uchem łowił 
każdy szmer, chcąc w niem 
dosłyszeć szelestu sukienki, 
odgłos kroku lekkich stopek 
Arany, Już miał zapytać się 
senatora, czy księżniczka 
wyjechała, gdy przybycie jej 
położyło kres niecierpliwemu 
wyczekiwaniu. Podwoje się 
otworzyły, a do salonu 
wbiegła Arana w towarzy
stwie córek Lazarewa. Zdaje 
się iż dziewczęta nie spodzie
wały się zastać gościa, bo 
wbiegły wesołe, rozbawione, |z 
radosną nowiną na ustach , iż 
Wielki Książę Michał, główny 
dowódzca wojsk zakaukaskich, 
urządza na placu przed pała
cem wielkie kierso, które ma 
się zakończyć wspaniałym 
koncertem. O tem wszystkiem 
chciały panny powiadomić 
panią Lazarew, gdy jednak 
spostrzegły oficera obcego 
sobie, powstrzymały się w 
biegu i poważnym krokiem 
postępowały naprzód. 

Arana jedna zatrzymała się 
w środku salonu, szybkim 
rzutem oka ogarnęła przyby
sza. Żywe, czarne jej oko, 
tlejące żarami południa, 
promiennym rozetlało blas
kiem. Wszakżeż to on, Achmet! 
Ideał jej marzeń dziewiczych 
zbliżał się ku niej, stoi tuż 
przed nią. Szamyl bowiem na 
widok Arany zerwał się z 
krzesła i uchybiając cokolwiek 
zwyczajom towarzyskim, ją 
jedną tylko zdawał się widzieć 
w salonie. 

Z dziewczęcia ust koralo
wych, na wpół rozchylonych 
wydarł się lekki okrzyk 
zdziwienia radosnego, postać 
jej smukła, wiotka, pochyliła 
się lekko naprzód, rączęta jej 
białe wyciągnęły się przyjaź
nie ku księciu. Zdawało się, 
iż mimowolny ten dziewczęcia 
ruch miał powiedzieć księciu: 
długo na cię czekałam, a teraz 
cię witam z całego serca. 
Arana ani jednego słówka 
nie wyrzekła, a jednak 
Achmeta oblicze promieniało 
radością, w tej chwili zapom
niał o wszystkich tak mozol
nie wymyślanych frazesach 
powitania. Chciwie tylko 
czytał z jej twarzy radość 
wyraźną i badał z ciemnych 
jej oczu wielkość uczucia dla 
siebie. To, co tam wyczytał, 
co w oku znalazł, przechodziło 
wszelkie jego oczekiwania. W 
puch się rozwiały i myśli 
czarne i obawy, rozmiłowanem 
spojrzeniem ogarnął uroczą 
postać dziewczyny, a dłonie 
jego objęły gorącym uściskiem 
wyciągnięte ku niemu rączęta 
księżniczki. Wzniosła to była 
dla kochanków chwila, lecz 
krótko ona tylko trwała. 
Przerwał zachwyt obojga 
senator. 

— Pozwolisz książę — 
mówił Lażarew z lekkim 
uśmiechem na ustach — że 
zaprezentuję cię mym córkom. 

Achmet spostrzegł, iż zajęty 
Araną, zupełnie zapomniał o 
bytności innych przybyłych. 
Raz jeszcze gorąco uścisnął 
dłoń księżniczki, a potem 
ukłonem pełnym elegancyi 
powitał senatorówny. 

— A gdzież Suleika — 
zapytała pani Lazarew. 

— Duma gdzieś w ogro
dzie i tęsknem okiem patrzy, 
czy nie zjawi się emir turecki, 
aby ją uwolnił z niemiłeero 
jej pobytu. 

Pani Lazarew zganiła 
złośliwość Niny, lecz dodała, 
iż istotnie czas odesłać Suleikę 

do ojca, gdyż najwyraźniej 
tęskni za nim. W tej chwili 
zjawiła się na progu salonu 
Suleika. Lazarew przedstawił 
pięknej Turczynce księcia. 

Suleika zaledwie usłyszała 
nazwisko Szamyla, gdy z 
żywością zapytała: 

Wy to jesteście młodszym 
bratem przyszłego bohatera 
Kaukazu, księcia Ghazi Ma
hometa, o którym już nasi 
derwisze wielkie pieśni śpie
wają? 

Achmet potwierdził wpraw
dzie zapytanie, lecz niemiło 
mu było usłyszeć pochwałę 
brata, którego musiał uważać 
jako zdrajcę. Tem bardziej go 
to dotknęło, iż z słów Sulejki 
dowiedział się, iż w Ty flisie 
dokładnie wiedzą, jaką rolę 
brat jego odgrywał. 

Z pewnem wahaniem się, 
lecz stanowczo odrzekł: 

— Pani, bohaterstwo prze
staje być bohaterstwem, gdy 
połączone jest z zdradą. 

Wzgardliwe ruszenie ramion 
jedyną na to były odpowie
dzią. Suleika najwidoczniej 
obcą się czuła w tem otocze
niu, nie brała też udziału w 
rozmowie. Ojciec jej, Abbas 
basza, zaznawszy europejskiej 
cywilizacyi, chciał, by córka 
jedyna również europejskie 
odebrała wychowanie — może 
sobie nawet życzył, aby córka 
wyszła za Franka (tak nazy
wają w Turcyi chrześcian), 
niestety plany jego nie 
znalazły uznania u córki. 
Pomimo dwuletniego pobytu 
w Tyflisie, w domu senatora 
Lazarewa pozostała fanatyczną 
muzułmanką, jakkolwiek nie 
często zdradzała się z swemi 
zapatrywaniami. 

Achmet teraz całkiem 
zwrócił się do Arany. Towa
rzystwo zebrane w salonie nie 
przeszkadzało mu w niczem. 
Pani Lazarew nawet, chcąc 
ułatwić kochającym rozmowę 
sam na sam, zaproponowała 
przechadzkę po ogrodzie. 
Tutaj Achmet wyznał gorącą 
swą miłość Ąranie, a dziewica 
zapłoniwszy się jak rozkwita
jąca róża, zapewniła go o 
swej wzajemności. Po pier
wszych wyznaniach miłosnych 
ząpytała Arana, ochłonąwszy 
z pierwszych wrażeń już 
cokolwiek śmielej, jak długo 
Achmet zamierza zabawić w 
Tyflisie. 

— Najmilsza moja! Czas 
mój nie do mnie należy. Car 
mi ciebie wskazał jako 
nagrodę, lecz żąda bezgranicz
nego oddania się. Dziś, jutro 
mogą mię wysłać. Jam 
przeznaczony zwalczać brata 
mego Ghazi Mahometa — 
przypominasz go sobie z 
Petersburga — Szamyl ma 
walczyć przeciw Szarnylowi— 
taki jest srogi wojny los. 

— O! Przypominam sobie 
Ghazi Mahometa, lecz z 
wstrętem tylko. Lecz książę 
pójdziesz na wojnę — mówi 
Arana z drżeniem w głosie 
— może was poślą pomiędzy 
dzikich Kurdów? Cóż ja bez 
was pocznę, my tu tak blisko 
granicy, band pełno się 
kręci na kresach, a złowrogo 
brzmi mi w uchu groźba 
Ghaziego w Petersburgu wy
rzeczona: ,,Przemocą cię 
wezmę''! 

— Groził ci? Nędznik!Lecz 
nie obawiaj się, wszakżeż 
nasza armia broni was! 

(Ciąg dalszy aa«cąp*.) 

PŁACIĆ ZA KATOLIKA! 

ST aj większy wybór 
TASAKI 

O ZAŻYWANIA 

Tabaka jest rdzonme polska,zaży
wana przez lud polski pod zaborem 
praskim, szczególnie w dyecezyach 
pelplińskiej 1 gnieźnieńsko — po
znańskiej. Fabrykacya odbywa się 
w sposób etarokrajski. 

Można dostad we wszystkich 
pierwszorzędnych handlach tabaki 
1 cygar — oraz w polskich grocer-
niach. Ktoby jei zaś u siebie nie 
może dostaó, niechaj się zgłosi 
wprost do fabryki, pod adresem; 

a^CENNIKI PRÓBKI wyseła 
się bezpłatnie. — Ktoby sobie ży
czył mieó u siebie zapas moiej 
tabaki na sprzedaż, chętnie z mm 
zawrę stosunki,udzielając mu znacz
nego rabatu czyli zarobku. 
l«M€Y]HOLFF 

Dubois & Willis ąve; 
Detroit, MLicb. 

WYSTAWA 
wiosenna 

DAMSKICH 
KAPELUSZY 

podług najnowszej francuskiej 
mody. 

JanowajBockel 
221 E.®3rd Str. 

Winna®® Ułam® 

ADWOKACI 
. 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 1 
sprawach prawniczych. 

BIURO 66 W. 3 Str. 
Morgans Block 

Booms 22, 23 & 24. 

intiitiivT 
POWIEŚĆ MORALNA 1 

— dla — ! 
DOJRZAŁEJ MŁODZIEŻY, 

CENA 30o. 
w 1'tor.f.pj opranie '  60 o, 

t* ksioikę dostać w kify 
partu Ji DE UD O WSJKIEGQ * 
Winona, Mina, (59 E. 2nd str.) 

Jismii BIITUSA. 
POWIEŚĆ 

— dla — 
wszystkich szlachetnie 

ślących^ 
CENA 

w mocnej oprawie ^ 
Można tę książkę do inx „ 

H. DERDotis sTeat?̂  
W mona, Mina. 59 E. ^nd alb 

W .  SŁONIMSKA 
679 Milwaukee Ave 

CHICAGO, ILL. 

M Ł Y N  
C. W. AND INGA 

na SDOIKLOIF 
pod Winoną 

wyrabia jaknajlepszą mąkę w roż< 
nych gatunkach, mianowicie teź 
patent i żytnią mąkę. Wymionia 
takie mąkę za żyto i pszenicę. 

We mlynio najnowsze urzą
dzenia, dla tego mąka musi być 
dobra. 

Pamiętajcie s> 
na Sugarloaf 

WĘGLARZ 
Z WALENCYI 
CENA 30 «•-. 

Można tę ktriąłkę dostać vi 
farni H. DERDO W SKIEG0 w 
Winona, jMiim. 59 E. 2ud str. 

POŚREDNIK 
P0LSK0-AHM1 

bsicftka dla Polaków w Artvwyce 
— do — 

Łatwego nauczenia się po angielsku 
— a opisaniem — 

KAŻDEGO WYRAZU JAK 
SIĘ MA WYMAWIAĆ, 

i dołączeniem rozmów i różnych 
listów w polskim i angielskim jg-

zyku. 
CENA 65 o. 

Moina tą książkę dostać w ksią 
garni JB. DEJKD @W8K1EGQ % 
Winona, Mino. 59 E 2nd st*; 

Polecam Wielebnemu jJacho-
irieństwu jak i Szanownym Towa-
rsystwom Polskim mój Skład i Pra-
równię różnego gatunku Chorą
gwi* Szarf, Oznafc, Kozet, 
Beret, Palek marsza!Si o 
WSkicli lip. po jaknajtańszej 
cenie iWykonujf wszystkie Obsta-
lunki jak najpunktalnie] 1 na j su
mienniej, przez dziewiętnaści® 
lat praktyki nabrałam wprawy w 

powyższych wyrobach. Także 
Wielebnymi Siostrom polecem mó] 
skład 1 wielki wybór "Koron, 
Welonów, Bnfcietów, dla 
Dziewcząt i Chłopców, przystępu
jących do pierwsze i omunii świg 
tej — Tak samo m$m zawsze na 
składzie Korony, Welony 
dla młodych Panien do ślubu 
wszystko po jaknajtańszej cenie. 

BSg" Proszę przybyó i przeko 
nać się w Polskim Handlu, za nim 
się udacie do S&ładu narodowości 
obcei. 

Z szacunkiem 
W. Słomińsfea 

679 Milwaukee ave. Chicago 

MUrfiMang 

Słownik 
POLSKO-ANGIELSKI I 

ANGIELSKO-POLSKI. 
Dziefo to jes* w dobrej mocnej oprawie ze złoconemi literami na 

okładkach w formacie biblii. Kosztuje 4 dolary. Podane w nim jest, 
iak się każde angielskie sł&wo nazywa po polsku i iak się _ wymawia 
po polsku; oraz co znaczy każde polskie stowo w języku angielskim. 

Przysełajcie na moje ręce po 4 dolaiy, a każdemu Słownik na
tychmiast wyślę. 

H, DERDOWSKI 
winowi, matur. 

m 

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

Kg. PlOSBil SKARBI 
przedaje Księgarnia H. DERDOWSKIEGO w 

Minn., pocenie 

$5.00, w dobrej oprawie. 
Zamawiać sobie i pieniądze przesełaó pod adresem: 

' m. DERDOWSKI 
4| Str. Opposite Post Office. 

3 WIHOXA, MINN, 


