
KOZMAITOŚCI. 
PRZEZNACZENIE. W d. 

£>tym października 1799 go r., 
na krótko przed zachodem 
flłoóca, na szczycie jednej z 
gór Ajjaccio, trzech ludzi w 
ubraniu wojskowem podziwiało 
zachód słońca. Pogoda była 
wspaniała, po zatoce nie płynę
ła ani jedna barka rybacka. U 
podnóża góry widniała część 
miasta, port i cztery wielkie 
okręty na kotwicy, cztery 
statki wojenne,na których po
wiewała flaga Francji. Była to 
eskadra, wioząca z Aleksandrjt 
jenerała Bonapartego. 

Podziwiającymi zachód słoń 
ca byli: Napoleon Bonaparte, 
jego szef sztabu jeneralnego 

Berthier i admiralGantheaume. 
— .Nie ulega wątpliwości 

— rzekł nagle admirał, odry
wając lunetę od oczu — jest 
to a wizo wiec Angielski. A oto, 
tam, dalej, dwa białe żagle. 

— Czyżby Anglicy byli u 
przedzeni?— pytał Berthier. 

— Nie — dorzucił Bonaparte 
—statki płyną na pełne morze, 
cie zwracając uvisgt na Korsy* 
kę. 

— W każdym razie,jenerale, 
•opóźnimy ztąd wyjazd o 24 
godziny. 

— Kie podobna, admirale — 
rzekł stanowczo Bonaparte — 
wyjedziemy jeszcze tej nocy. 

— Ale jenerale — protes
tował Gartheaume — jeżeli to 
jest flota angielska, będziemy 
musieli przepływać przez jej 
i iłiiją, a nie wiem, czy nas nie 
dostrzegą. 

Bonaparte uśmiechnął się na 
te słowa. 

— Pozwól mi pan zadecydo
wać w sprawach dotyczących 
mojej własnej osoby. Na 
Wschodzie stałem się fatalistą. 
Ja wierzę w moje przeznacze
n i e  . . . .  

W te] chwili nadbiegli, majt
kowie, trzymający straż na 
brzegu morza. Zrobili dziwne 
odkrycie: znaleźli na wybrzeżu, 
wśród gęstych krzaków, sfcoe 
łatwo palnego drzewa przezna
czony widocznie do zapalenia, 
jako sygnał w porze aocnej. 

W chwili gdy majtkowie koń
czyli raport, usłyszano strzały. 
W kilka minut później dwaj 
maitko^ie przyprowadzili czło
wieka okrwawionego, w po-
dartem odzieniu, opierającego 
się ze wszystkich sil prowadzą
cym go marynarzom. 

Więzień był młodzieńcem 
dwudziestoletnim. Spojrzeuie 
jego raziło dzikością. 

Admirał Gantheaume zaczął 
bidanie: 

— Coś robił ukryty w Krza
kach , tuż około drogi z strzelby? 

— Byliśmy na śladach dzika. 
— Dlaczegoś nie odpowie

dział na zapytanie? Dlaczego 
uciekałeś? Dlaczego strzelałeś 
do majtków francuskich? 

— Jesteśmy górale, nie zna
my się na mundurach. 

Bonaparte w tej chwili zbli
żył się do więźnia: 

— Jesteś śpiegiem angiel
skim — rzekł, patrząc mu 
bystro w oczy — przygotowa
łeś syguał nocny dla krzyżow
ców angielskich. Zobaczywszy 
nas, postanowiliście zgładzić 
ze świata jenerała Bonapartego 
i dlatego ukryliście się w 
krzakach. Znam cię! Nazywasz 
s i ę . . .  

Nowe strzały przerwały Bo
napartemu mowę. Z krzaków 
dochodziły okrzyki: 

— Zabity! zabity! 
Kurcz wściekłości skrzywił 

straszliwe oblicze więźnia. 

Nazywają cię Yultario jesteś 
jednym ze śmiertelnych wro
gów naszej rodziny... Tak, 
jesteś Giovanni Vuitario. 

— Nie, odparł więzień głu 
cho — Giovann'ego w tej chwili 
zamordowali twoi bandyci. 
Jestem Giuseppe brat zabitego, 
ostatni z rodu. 

— Nienawidzisz mnie więc 
straszliwie?— pytał Bonaparte. 

— Gdybym miał trzy dusze, 
sprzedałbym je wszystkie sza ta-
tanowi za jeden strzał do ciebie. 

Bonaparte milczał przez 
chwilę. 

— Strzelasz celnie? 
— Na trzysta stóp zabijam 

orła. 
Bonaparte zwrócił się do jed 

nego z majtków, trzymających 
więźoia. 

Zaprowadźcie go do tych 
krzaków, nawprost nas. Idąc 
liczcie kroki. 

Majtkowie wykonali rozkaz. 
Gdy naliczyli pięćdziesiąt kro
ków. 

Stój! — zawołał Bonaparte 
oddajcie mu fuzję. 

Majtek osłupiały zbladł, pa
trząc na jenerała. Al© przywy
kły do karności wojskowej, po
dał fuzję więźniowi. 

Nabita? — zapytał jenerał. 
Nabita—brzmiała odpowiedź. 
Bonaparte rzekł do więźnia. 
— Celuj dobrze! 
Nie tracąc sekundy czasu, 

Giuseppe przyłożył fuzyą do 
ramienia. 

Ostatnie rozkazy wydane 
były i wykonane tak błyska -
wicznie szyDko, że towarzysze 
jenerała nie zdążyli przeszko
dzić choćby krzykiem. 

Padł strzał. 
Oparty o pień drzewa Bo

naparte stał jak posąg mar
murowy, z rękoma założonemi 
na piersiach. Kilka odłamów 
kory spadło na wyłogi mundu
ru! Po strzale odwrócił się i 
szukał wzrokiem: kula ugrzęzła 
w drzewie o pół cala nad 
głową Bonapartego. 

Giuseppe, płacząc z wście
kłości, gryzł kolbę swojej fazji. 

— Puśćcie tego człowieka!— 

rzucił Bonaparte majtkom. 
Rozkaz wykonano. Giuseppe 

skoczył w krzaki. A gdy mu 
już tylko głowę było v»idać z 
gąszazu, odwrócił się i zawołał: 

— • Będziesz panował, ale ja 
nie będę twoim poddanym. 

Bonaparte odwrócił się do 
oniemiałych z przerażenia ofi
cerów i rzekł spokojnie: 

— Bo, widzicie panowie ja 

wierzę w moje przeznaczenie. 
Tej samej nocy eskarda 

francuzka opuściła Ajaccio, a 
w d. 9 tym października przy
biła do Frejus. W miesiąc po
tem nadszedł 18-ty Brumaire'a. 

Giuseppe Yalturio dotrzymał 
sło^a. Opuścił Korsykę na za
wsze i schronił się do Tunisu, 
gdzie przeszedł ma wiarę tnaho 
metańską. Potomkowie jego 
mieszkają dotychczas w Tabar-
ca. 

ZAZDROŚĆ. W pewnym 
starożytnym i wspaniałym 
zamku z. czasów Ludwika 
XV. rozgościł się szczur.Lecz 
naraz w pośród tych bogactw 
truje się okruszynami arszeniku 
rozsypanemi na spodzie szafy. 
1 gdy tak męczy się i wije w 
okropnych kurczach,przychodzi 
do niego drugi szczur w od
wiedziny i pyta z gorszkim i 
wymuszonym uśmiechem: 

— Jakże ci się tu powodzi? 
— - Doskonałe! — wzdycha 

zatruty z grymasem śmiertel
nym. 

I przezwyciężając straszne 
boleści wewnętrzne, poczyna 
przed swoim gościem popisy
wać się bogactwami i zapasami 
żywności aż do wiosny. 

Gościa ogarnęła szalona 
zazdrość. 

— A ty jak się masz? — 
pyta gospodarz. 

— Wvbornie!—odpowiada 
gość, przechodząc $ żółtego 
w kolor zielony, chory już z 
zazdrości wściekłości. 

Nagle zauważywszy, że za
truty mieni się i wije, pyta* 

— Cóż tobie? Wydajesz się 
być chorym? Zkądżeby ? Takie 
wspaniałe mieszkanie i takie 
zapasy. Lecz to ty musisz być 
chorym, wyglądasz okropnie. 

— O! nie, nie — zaprzecza 
gość, — nic mi nie jest, mała 
dolegliwość wątroby. 

Lecz ból przemógł już obu i 
nie mogli kryć już swych mę-
czarń, które nimi szarpały, 

Cierpiał jednak bardziej i 
pierwzsy umarł, zazdrosny. 

KATASTROFA W DOMU 
ŻAŁOBY. Przerażający wypa
dek zawalenia się domu zdarzył 
się przed kilkoma dniami w 
Rovigno w Austryi fkraju 
nadbrzeżnym w Austryi,^ W 
jednym ze starych domów na 
u'icy św. Ducha zmarł młody 
człowiek syn szanowanej po
wszechnie rodziny Masserotto, 
na suchoty. Liczni przyjaciele 
i zuaiomi domu odwiedzali 
ciało i przez cały dzień prze 
bywali w mieszkaniu. Około 
godziny 9 wieczorem, w czasie 
gdy pokoju było około 70 
oaób zebranych, załamała się 
podłoga i wszyscy obecni 
wpadli do głębokiej piwnicy. 
Powstało straszne przerażenie. 
Sprowadzona straż ogniowa, 
pracując z wysiłkiem, wydo
była do północy 11 okropnie 
pokaleczonych trupów i około 
25 osób ciężko rannych; 
reszty dotąd nie wydobyto i 
zachodzi obawa, ze ieszcze 
więcej będzie ofiar w ludziach. 
W mieście paouje wielkie 
przerażenie z powodu tego 

wypadku. 

SŁOWA A CZYNY. — Nie 

uwierzysz mi, jak cię kocham 
serdecznie. Wiedz że w liczbie 
stu zażądanych przez ciebie 
przysług znalazłaby się jedna 
zaledwie; kterejbym dla ciebie 
uczynić nie mógł. 

,,Wierzę ci, mój drogi, i na 
dowód że wierzę, proszę cię, 
abyś mi pożyczył 5 doi!" 

— A to masz prawdziwe 

nieszczęście, wł&śaie to jest ta 
setna przysługa, której w żaden 
sposób dla aiebie uczynić nie 
mogę. 

Każda purchawka i każda 
trawka, na gody spieszy dzisiaj 
się cieszy. 

PŁACIC ZA" KATOLIKA! 

NOWY SALON Braci Grie-
sel,w bloku Pelęera,z główDym 
wchodem od Market ulicy, 
jest wiele obszerniejszy, aniżeli 
był ten, który ci panowie dotąd 
dzierżvli. Przyciąga mianowicie 
gości ta okoliczność, że w 
głównej sali są stoły i mnogie 
krzesła, a nadto osobny pokój 
dla chcących siedzieć osob
no. Ludzi w tej, po starokraj-
krajsku ^ urządzonej, oberży 
zawsze jąk w ulu, łecz mimo 
to każdy szybko dostanie 
czego zażąda, i z zadowoleniem 
wychodzi. 

Farmerzy teraz w całem 
mieście wygodniejszej gospody 
nie znajdą, jak u Grieslów, a w 
połączonej ich z salonem 
groserni wszystko mogą kupić, 
co z miasta dla kuchu i i stołu 
sprowadzać muszą. Powietrze 
tak w salonie, jak i groserni 
jaknajczy8t8ze i w obydwóch 
zawsze przyjemnie ciepło. 

W LESIE. Ot był prześlicz
ny dzień. Okoliczny las i 
dąbrowa i szmaragdowa leśna 
polana, kwieciem usłana i 
gaj i sioło i wszystko w koło 
stało w słonecznej tej złoto 
mlecznej, żywej przezroczej 
słońca roztoczy, niosąc hosanny 
dzięk nieustanny, Niebom na 
szczycie, za lube życie, za sił 
rozwicie, za czar rozkwicie, za 
wdzięk w urodzie, za blask w 
pogodzie, za wszystkie plenne 
dary zbawienne. Cały las 
śpiewa, wszystko odbrzmiewa, 
dzwoneczki, ziele, poświsty, 
trelle, wiwaty, gwary, srebrne 
fanfary, tysiączne echa, radość 
uciecha. Nawet dąb wieczny 
zawsze stateczny i zadumany. 
Dziś choćby w tany! Mech 
dzisiaj młody. Każda biedronka 
i każda płonka używa słonka. 

MAXA GOŁTZ 

H1BEZPŁATNIE 
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 l6tu wycho
dzące we Lwowie, ponada 
treśó niezmiernie obfitą, urozmai
coną, pożyteczna i patryótyczną, 
przyczem zamieszcza większe i 
mniejsze dobre powieść i—wy
chodzi trzy razy na miesiąc. W e-
soły Kurjerek jest zupełnie 
oddzielnem humorystycznem i 1 i u-
strowanem pismem i wycho
dzi dwa razy na miesiąc — razem 
tedy każdy prenumerator otrzymu
je miesięcznie pięć numerów 
dwóch pism. Za zdrowy i przy
jemny pokarm w oąóle, a za dobry 
humor cięty dowcip w szczególe 
— redaset- poręcza, przyczem 
dodaje, że /-edakcja obydwóch 
pism prowadzona ""est w ten spo
sób, iż pisma te nie są bynajmniej 
lokalne, ecŁ lnteresa-ją cały ogół 
polski. Polacy zamieszkali w 
Ameryce, znajdą w nich wszystko, 
co cvlko dla pokrzepienia ducha 
polskiego potrzeba, a obok poucza
jące], interesujące] i pożyteczne] 
treści Gońca i Iskry, humor i 
d o w 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 każdei chwili, 
zaległe numera, lub początki po
wieści na żądanie każdy nowy 
prenumerator otrzymuje darmo. 

Prenumeratę z Ameryki naj-
dogodniei przesefać dolarami pa
pierowymi w listach rekomendo
wanych, lub też przekazem poczt© 
wym pod adresem. 
Administracja Gońca i Iskry 

Lwów—Lemberg" 
ul. Kraszewskiego 23 

EUROPE AUSTRIA GALTCYA 

. i v rv c, i A UZI li WICA 
Z" BRODĄ, 

CZvll — 

JTE.ULIS ZBAWCA-
CK NA .10 c. 

JJośna fi książkę dostać w K&Ą 
•jarm U DERD O WSKIMG O i» 

W mona, Miuu. 

Nr. 272 
E. 3rd Str-

w środku 
miasta 

Narożnik 

5 tej & 

Carimona 
NASZA POLSKA APTEKA 

w IV wardzie 
na rogu ulic 5 tej f Cariwona 

zaopatrzona we wszystko co tylko w przypadku chorobv w domn 
potrzeba. 3 

% Lekarstwa świeże, i za te same pie
niądze wszystkiego więcej dostaniecie, niż 
gdzieindziej. 

Towar drogieryjny,jako to farby, benzynę,różne oleje,oraz okulary 
8pr° w Z najrzet^lniei?zY°bi najlepszych źródeł. 

W aptece w 4tei wardzie mamy jako zawiadowcę egzaminowane® 
go aptekarza, rodowitego Polaka 
paia MIK CZYN ŁAWA KOWA ŁEW SKIECiO, 

SECOND NATIONAL BANK 
COR. 2-nd & CENTER STR., WINONA, MINN. 

•{^QA^ED 1871 

Kapitał i nadwyżka $400,000 
Największy ze wszystkich banków w południowej 

Minnesocie. 
Fundusze i ubezpieczenia tego Banku są bezpiecznie przechowane 

w nowej ogniotrwałej szafie Corliss Burglar-Proof Safe. 

U r z ę d n i c y  
J A. PRENTISS, prezydent. W. H. GARLOCK, Kasyer 
Wm. H. liAIRD. Yice prczydent, S. L PRENTISS As't, Kasyei 

D y r e k t o r z y .  
A J. Prentiss, prezydent. M G Norton, of La;rd Norton . 
W.H.Laird of L. Norton Co L. R. Brooks of Brooks Bros 
H. Choate, ofH. C-hoate Co O C. Tucker, Kapitalista. 

W. H. Garlock, Kaeyer. 

Płaci się procenta od pieniędzy na krótszy czas złożonycn. 
Kupuje i sprzedaje pieniądze zagraniczne. 
Rachunki Banków, knpców towarzystw i poszczególnych osób 

łatwia się pod korz stnemi warunkami 

MINNEAPOLIS BREWING GO. 
Piwa Lagrowe. 

STACYA SPRZEDAŻY 

W WlNONIE 
BIURO: 160 15. 2iul Str 

Agent: J. C. Meyer. 

Piwa butelkowego 
nigdzie lepszego nie znajdziecie, a zamówienia dla domów 
prywatnych chętnie i szybko wykonujemy Telefon Nr, 24-2 

Pila chodzącą i heblarnie. 
Sprzedaje się hurtownie: 

KLARA 
— czyli — 

ZWYC1ĘZTWO CNOTY. 
CENA 25 c. 

Moina tę ksiąitę dostać w krif-
garni M. DEED OW &KIEG & w 
W mona, Minn. _ -

Deski, 

Pale i 

Szyngle, 

Latle. 
Biuro i Trarsztaty 

Front Str., Winona, Minn. 

APTEKA NIEMIECKA 

-J: W. Lauer'a 
wssjst* 

Winonie,a tak* 
ikdliey 1 aku-
laaywanlu za-
fcreoi lekarffcw 
warów orać ta-

kimPolakaaa * 
i* farmera* * 
ratnosci wy* 
mówień, 1 
1 wszeikick to* 
niosci. 

^ sprzedaje cząstkowo 
DROGEKYE, LEKI I CHEMIKALIA 
O FAIIBY, OL£.rE. POKOST i t. d. 

Ifeyst* wini k likery na M lekarnki. - Drzewa 
Skia. materyały 

farbiap 
f^rbiarski' wogóle. — Za *imienn* jfinyrf 

kuni# lekarstw,, tudziei ich ytobra6 daje yowancyi|. 
Ufam, iż Kocham Pot*u\, nzcz«gó»m» s 

miua będ ^aafanieniem* mnie dot$d 4ant jm* 

Z 
> 

bed zaufanieniem. jakiem mnie dol$d 4an 

j. W LACEK o 
Rói«Srój i Frtsdift uiio 


