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SZA MYL A. 

Powieść historyczna. 

(Ciąg dalszy.) 

Pędzimy jak potępieńcy — 
nas dwudziestu za oddziałem 
kiikusetnym, doganiamy ich, 
zabiegamy drogę, z koni 
ostatni dech wypieramy i 
wpadamy na zdumionych 
nagłym napadem Czerkiesów 
nadjeżdżających wyciągniętym 
kłusem. Widzę w środku 
oddziału białe burnusy kobiet. 
Oglądam się za siebie by 
wydać ostatnią komendę; 
zaledwie pięciu mi towarzyszy 
reszta pozostała w tyle. Szał 
trwoga, rozpacz mię ogarnia, 
chcę zginąć, daję ostrogę 
koniowi i rzucam się naprzód. 
Czerkiesi nie mają czasu z 
nami się zabawiać, bo lękają 
się pogoni, którą Orbeliani 
za nimi zapewno wyśle, prze
wracają nas prostym impetem 
masy, zanim zdołaliśmy do 
ciosu się zmierzyć. Po owej 
potyczce przyszedłem do 
przytomności w kilkanaście 
dni dopiero, obudziłem się z 
tą oto blizną na czole. 

Major odetchnął głęboko. 
Achmet ciekawy końca 

opowiadaaia, odzywa się: 
— Mów dale] majorze. 
— Ha! ha!  zaśmiał się major 

o reszcie nie wiele mogę 
powiedzieć. Gdym się przebu
dzi! trudno mi było zebrać 
myśli, lecz wreszcie przypom
niała mi się owa noc. Strach 
mię zdjął, czeka cię kulka, 
boś opuścił posterunek — 
myśl ta opanowała mię cał
kiem, osłabłem pod jej 
przygniatającą ponurością. 
Obawy moje były próżne. 
Pewnego dnia, gdym już o 
własnych silach chodził po 
szczupłej celi barakowego 
lazaretu, pizybył Uberliani; 
łaskawie zapvtał się o moje 
zdrowie i zamiast grozić mi 
sądem wojennym, doręczył 
mi patent na oficera i ten tu 
oto krzyż za waleczność. 
Więcej nam takich zuchów 
potrzeba, mówił, klepiąc mię 
po ramieniu. Od niego też 
dowiedziałem, się, że mnie 
znaleziono pomiędzy trupami 
pięciu mych towarzyszów na 
pól żywego z ciężką raną na 
głowie od czerkieskiej szaszki 
z nadłamanemi od kopyt 
końskich żebrami. 

— Zasłużyłeś mój majorze 
na krzyż i na awans - mówi 
Achmet — bo przecież, 
chociażbyś był pozostał na 
posterunku, Opaczyóski byłby 
porwał księżnę, tylko z tą 
różnicą, że w miejsce wach
mistrza, ty byłbyś padł pod 
ODtężną jego dłonią. Cóż atoli 
wiesz o ksfężnie? Od rodziny 
Orbelianich trudno coś pew
niejszego się dowiedzieć. 

Na te słowa uśmiechnął się 
major. 

— Nic dziwnego, mówiono 
głośno i tak teź było, iż 
Szamyl księżnę miał przez lat 
dwa za żonę i wydał ją dopie
ro, aby wykupić swego naj
starszego potomka z naszej 
niewoli. Podobno miał mieć z 
nią syna. 

— Nie wiesz majorze, c© z 
dzieckiem tem się stało? — 
pyta Achmet. 

— Książę istotnie sądzisz, 
że znam wszelkie rodzinne 
wielkiego Szamyla stosunki. 
Być może, iż synek ów zmarł 
w młodym wieku. Lecz po

czekaj Wasza Wysokość, gdy 
Szamyl poddawał się księciu 
barjatyńskiemu, tuż za nim 
postępowała piękna Czerkies-
ka z nieletniem dzieckiem na 
ręku, może to był ów synek 
księżnej i Szamyla,. obok 
piastunki postępował Czerkies 
wysoki, zawiędły. Ha! wiele 
już od owych zajść upłynęło 
lat, lecz zdaje mi się, iż 
widziałem ową twarz — takich 
twarzy się nie zapomina —w 
waszym orszaku. W chwili, 
gdyście wsiadali na koń, ów 
zawiędły Czerkies zbliżył się 
do was, jakby się z wami 
chciał żegnać lub ostatnie 
odbierał rozkazy. Jeżeli mię 
pamięć moja pod tym wzglę
dem nie zawodzi, ów Czerkies 
najlepsze mógłby wam dać 
objaśnienia. 

— Nie majorze! Pamięć 
wasza was nie zawodzi; ów 
Czerkies, któremu ostatnie 
dawałem zlecenia, to Hassan, 
sługa i przyjaciel mego ojca, 
a zarazem opiekun moich lat 
dziecięcych. 

— A! W takim razie,książę 
wy pewno jesteście synem 
księżnej Orbeliani. Tak! 
inaczej być nie może. Oko u 
was ojca, lez przebija w wa
szej twarzy coś z owego 
nie wysłowionego wdzięku któ 
rym było okraszone oblicze 
jenerałowej. 

— Majorze, wiele bym da} 
za to, gdybym miał tę pew
ność, lecz wszystko to 
przypuszczenia, a od Hassana 
niczego pewnego dowiedzieć 
się nie mogę; zdaje się, iż 
przysiągł on mojemu ojcu nie 
zdradzać, kto był moją matką, 
W jakim celu ojciec mój o 
matce mej przedemną wspo
minać zabronił, trudno dociec. 
Mam jednak nadzieje, iż 
Hassan wyjaśni mi kiedyś 
wszystko. Lecz patrz majorze-
]akie to ognie tam na wzgó
rzach się palą! 

— Alprawda. bystre wasze 
oko książę. To Czerkiesi, 
widać nas dostrzegli i dają 
sobie znaki. Nieczyste mieć 
muszą sumienie. 

Sądzisz majorze? — 
odpowiada Achmet. Dla 
zabezpieczenia wyseła więc w 
awangardzie sotnie dońców, 
oddając jej dowództwo rot
mistrzowi Milutynowi, rodo
witemu kozakowi. 

Według planu doręczonego 
mu przez Wielk. Księcia 
Michałowicza, winien był 
Achmet wprost kierować się 
na warownię Władykaukaz, 
wstępując do pomniejszych 
miejsc i warowni położonych 
po drodze. 

Upłynęło już trzy dni od 
wymarszu z Tyflisu. Nic 
szczególnego w caasie tym nie 
zaszło; oddział wprawdzie 
spotykał na drodze swej licz
nych Czerkiesów, lecz ruchu, 
który byłby mógł zdradzić 
zamiary buntownicze, dotych
czas nie dostrzeżono. Już 
wyraźnie można było rozróż
niać potężne szczyty Kasbeku, 
już w promieniach słonecznych 
błyszczały odwieczne szczytów 
jego śniegi, gdy Szamyl 
unikając głównej drogi, 
bocznemi ścieżynami postępo
wał ku północy, mając za 
przewodnika potężny Kasbeku 
wierzchołek. Raz poiaz wyse» 
łał on drobniejsze oddziały w 
okolicę na zwiady, chcąc 
dostać jeżyka, azali tu nie 
rozeszła się pogłoska o wojnie 
głoszonej przez fałszywego 
proroka Szamyla sam zaś 
nakazał rozpowiadać, iż pra

wowity syn wielkiego Szamyla 
udaje się w góry Kaukazu, 
aby uspokoić ludność, i niesie 
jej pozdrowienie od białego 
cara. Rekonensanse częste, 
lecz konieczne zatrzymywały 
szybkość pochodu. Szamyl 
jednakże uważał za potrzebne, 
szczególniej w początkach 
pochodu, zachować wszelkie 
ostróżności, oprócz tego jako 
wódz przezorny wdrażał konie 
i ludzi do trudów wyprawy. 
Siły ich zaś oszczędzał, nie 
wiedział bowiem, czy wkrótce 
w ważniejszej nie będzie ich 
musiał użyć potrzebie. 

W Gudawie, małej mieści
nie na połowie drogi od 
Tyflisu do Władykaukazu 
zatrzymał się, aby odebrać 
listy i wiadomości z Tyflisu, 
przesłane na ręce komendan
ta załogi. W rozkazach dato
wanych z dnia wymarszu jego 
wieczorem nic nie było szcze
gólnego. W chwili, gdy 
Szamyl zabierał się do spo
czynku na wygodnem łożu 
po dwu nocach spędzonych 
pod gołem niebem, przynie
siono mu dwie depesze.Jakieś 
nieprzyjemne uczucie przejęło 
go; zdawało mu się koniecz
nie, j iż wiadomości w nich 
zawarte nie będą pomyślne. 
Lecz nie wahał się długo, 
otworzył pierwszą. Była ona 
od naczelnego wodza — 
brzmiała: 

Pułkownika Szamyla 
zwalnia się na czas nieo
graniczony z powierzonej 
misy i — pół oddziału do 
dyspozycyi. Pomoc, gdy 
zażąda, wszelka daną być 
winna. 

Michał, 
naczelny wódz wojsk w Azyi 

Mniejszej." 
— Cóż to ma znaczyć? 

— pyta Achmet w duchu, 
zrywając się z łoża — i 
otwiera gorączkowo druga 
depeszą, spodziewając się 
znaleźć w niej rozwiązanie 
zagadki. 

— Ach! znalazł ją, lecz 
rozwiązanie raziło go jakby 
piorunem. Czy on ją czytał 
całkiem, z tego na razie 
sprawy zdać sobie nie mógł, 
to jedno z niej zrozumiał, iż 
Aranę porwano ubiegłej nocy. 
Kto ją porwał? uie trudno mu 
było domyśleć się — to 
sprawka Ghazi Mahometa. — 
Ona w jego ręku!... wykrzy
knik ten wyrwał się z ust 
drżącego od wruszenia Ach-
meta. Wypadł z pokoju na 
podwórzec z głową odkrytą, 
napotyka ordynansa: 

— Leć... biegnij do majora 
Obruczewa! 

Drżącą ręką pisze Achmet 
rozkaz: trąbić na alarm, cały 
oddział na koń natychmiast! 

Wrócił do pokoju; biegał 
po nim jak błędny, nie 
zastanowił się nawet nad tem, 
w którą stronę się ma udać. 
Zajęty był całkiem jedną tylko 
myślą, że mu ją porwano, że 
stracił wszystko, co go wiąza
ło z życiem, co go zrobiło 
carskim sługą, co go •dwio-
dło od właściwego zadania 
syna Szamyla. Cóż mu teraz 
pozostaje? Głowę o mur 
rozbić, b® życie bez niej to 
męka, to piekielne katusze, 
to szarość zionąca ku niemu 
przepaścią czarnej rozpaczy, 
szczerząca zęby zło wrogiem 
wyniszczeniem wszystkiego, co 
w nim żywe. Jak to stać się 
mogło, iż ją porwano. A 
gdzież był wtenczas Hassan! 
Złorzeczył w duchu niedołęż-
nosci starca, nieopatrzności 

Łazarewa, przeklinał ową żmiję 
Suleikę.Wściekłość granicząca 
z obłędem go ogarniała na 
myśl, co ona wycierpi, na 
jakie męczarnie i niebezpie
czeństwa narażona. Widzi 
Ghaziego, jak z cynicznym 
uśmiechem odbiera z rąk 
opryszków pożądaną zdobycz. 
Może ią będzie poniewierał, 
głodził, katował, gdy mu w 
oczy rzuć i słowa pogady, 
gdy zbliżającego się odtrąci. 
Lecz niechaj włos tylko z jej 
głowy spadnie — on się 
pomści strasznie, jak tylko 
człowiek dotknięty, w tem co 
mu najdroższe, mścić się 
potrafi. Och! on czuje, że 
wszystkie znane mu męki i 
dręczenia zużyje, wyleje całe 

tortur, na 

Największy wybór 
TASAKI 

DO ZAŻYWANIA 

morze na niego 
tego krzywdziciela. Chciałby 
krzyczeć z bólu i wściekłości, 
lecz w gardle mu zaschło, 
oczy tylko goreją, tak goreją, 
że czuje niejako ich żar, widzi 
niejako jak one płoną. A jak 
one płonąć będą, gdy ten 
opryszek stanie przed nim. 
Nagle chwyta go całego jak 
obezsilający kurcz myśl, że 
ona nóź wepchnie sobie w 
serce prędzej, aniżeli staćby 
się miała Ghaziego kochanką 
lub żoną. Trochę go duma 
napełnia, iż jest kobieta, którą 
on natchnął taką miłością, że 
woli śmierć, aniżeli związki z 
innym, lecz 10 tylko krótki 
trwa moment to uczucie, 
któreby mu mogło dać siłę 
niknie wobec jakiegoś olbrzy
miego przerażenia, iż ma ją 
ukochaną, wkrótce ujrzeć 
martwą — białe łono zimnem 
żelazem rozdarte. 

Zimny pot występuje mu 
na czoło, w członkach zda się 
nie krew płynie, lecz ołów, 
taki ciężar w nim leży. W 
głowie mu się mąci, tylko 
przeświadczenie go ratuje od 
obłędu, iż trzeba ją wyzwolić. 
Lecz jakżeż on ją może rato
wać, czyż on ptakiem, czyż 
Bogiem, żeby w mgnieniu 
oka być przy jej boku? Cóż 
on tu może zrobić? Czuje, jak 
cały niemocen, słaby, wiotki 
gnący się pod ciężarem ciosu. 
Lecz chociażby jej z owych 
rąk nie zdołał wyrwać, to 
jedno mu pozostaje, co go 
do życia przywiązuje, co mu 
wprost żyć nakazuje, lecz nie 
tylko żyć, ale działać — to 
jedno... to zemsta,tak strasz
na, jakiej żadne piekło dotąd 
nie wymyśliło. 

Szamyl zrywa się. 
W tej chwili słyszy tentent 

kopyt końskich, gromki głos 
komendy Obruczewa. Szwa
dron po szwadronie pędzi 
przed kwaterę szparkim 
kłusem, słyszy rżenie koni, 
głosy podkomendnych powta
rzających rozkazy majora. To 
Achmeta orzeźwia... tak, tam 
jest ratunek. Ma tysiąc ludzi 
i koni; dostateczna siła, by 
Aranę odbić, byle siły ludzi 
wytrzymały, byle konie przed
wcześnie nie popadały. Obru-
czew szwadrony poszykował, 
odbiera raporta od rotmis
trzów. — Achmet rozróżnia 
przez otwarte okno każdego 
głos. Teraz Obruczewa kroki 
słyszy na schodach, brzęk jego 
ostróg, lecz zdaje mu się, że 
major nie dosyć szybko idzie 
do niego, biegnie więc ku 
drzwiom. W tej chwili Obru-
czew staje przed Ąchmetem. 

(Ciąg dalszy nastąpi.) 

PŁACIĆ ZA KATOLIKA! 

Tabaka jęst rdzennie polska,zaży
wana przez lud polski pod zaborem 
praskim, szczególnie w dyecezyach 
pelplińskiej i gnieźnieńsko — po
znańskiej. Fabrykacya odbywa się 
w sposób starokrajski. 

Można 33, dostad we wszystkich 
pierwszorzędnych handlach tabaki 
i cygar — oraz w polskich grocer-
niach. Ktoby jei zaś u siebie nie 
może dostaó, niechaj się zgłosi 
wprost do fabryki, pod adresem: 

SśTCENNIKI PRÓBKI wyseła 
się bezpłatnie. — Ktoby sobie ży
czył mieó u siebie zapas moiej 
tabaki na sprzedaż, chętnie z nim 
zawrę stosunki,udzielając mu znacz
nego rabatu czyli zarobku. 

HOLFF 
Dubois & .Willis ąve. 

Detroit, Mieli. 

ADWOKACI 
. W. Tawney, W. J. Smith, D. E. Tawne 

Tawney, Smith & Tawney-
Polecaią. się Szanowne] Publiczności 
polskiej w Winonie, której juś 
nieraz służyli w różnych sadach i 
sprawach prawniczych. 

BIURO 66 W. 3 Str. 
Morgans Block 

Booms 22, 29 & 554. 

WYSTAWA 
wiosenna 

DAMSKICH 
KAPELUSZY 

podług najnowszej francuskiej 
mody. 

JanowajBockel 
221 E. 3rd Str. 

tun«.uAuiw»m«u»MLV4rm>ia 

M ŁY N 
C. W. AND INGA 

aia SUG.*UŁt»AF 
pod Winoną 

wyrabia jaknajlepszą mąkę w roź 
nych-gatunkach, mianowicie też 
patent i żytnią mąkę. Wymionia 
także mąkę za żyto i pszenicę. 

We młynie najnowsze ura
dzenia, dla tego mąka musi być 
dobra. 

Pamiętajcie o 
Młynie na Sugarloaf 

WĘGLARZ 

Z WALENCYI 
CENA 30 c. 

Można tą książką dostać w ksi$-
yartii H. DE Ii D O W/Six JE Q O w 
Winoua, Mmii. 59 E. 2nd str. 

POŚREDNIK 
_ fmS&O-MIEIMi 

bsiąźJca dla Polaków w Arfaryce 
— do — 

łatwego nauczenia e\ę po angielsku 
— a opisaniem — 

KAŻDEGO WYRAZU JAK 
SIĘ MA WYMAWIAĆ, 

5 dołączeniem rozmów i różnych 
listów w polskim i angielskim ig-

zyku. 
CENA 65 c. 

Możno tą książką dostać w ksią 
aarni H. DEKD O W8M1EG® \ 
Winona, Mip. 59 E 2nd str-

i i m i t i m  
' POWIEŚĆ MORALNA 

— dla — 
DOJRZAŁEJ MŁODZIEŻY, 

CSU A SO o. 
w mocnej opranie 60 o 

Mo Ina tą książką dostać w ksiq* 
garni II DERDO w S£IEG<J * 
Winona, Mtnn. (59 E. 2nd str.) 

JisnnA BEATUSA. 
FOWIEŚĆ 

— dla — 
wszystkich szlachetnie 

ślących- .» 
CENA 

w mocnej oprawie 
Możn a  t ą  k s i ą ż k ę  d o  f n i  t t  

garni H. DERDÓW 8 # 
Winona, Minn. 59 S. /ucl 

|W. SŁ0M1NSKA 
679 Mi I waulicc Ave 

GHICAGO, ILL. 

Polecam Wielebnemu jJaeho-
irieństwu jak i Szanownym Towa-
rsystwom Polskim mój Skład i Pra-
oównię różnego > gatunku 
jwi, Ssarf, »*nate, 
KSereł, P«łek m«r»*ałh« 
WSftticil ftp. po jakuajtańszej 
cenie ^Wykonuj® wszystkie Obsta-
iunki jak najpnnktalnie] i najsu-
mienniej, vwme> przez dzie w i ę tu aso i® 
lat praktyki nabrałam wprawy w 

powyższych wyrobach. Także 
Wielebnym* Siostrom polecem mó] 
skład i wielki wybór U£oi*©ra, 
Wefioiiów, S$Bi1ti<etów, dla 
Dziewcząt i Chłopców, przystępu
jących do !>i;}cws4. j,i omunii świg 
tej — Tak samo mg.m zawsze na 
składzie 2£or<<»xiy, Welony 
dla młodych Panien do ślubu 
wszystko po jak najtańszej cenie. 

gfcgp Proszą przybyó i przeko 
nać sig w Polskim Handlu, za nim 
sig udacie do Składu narodowości 
obcej. 

Z szacunkiem 
W. Słomińslsa 

679 Milwaukee ave. Chicago 

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, 
i&k się każde angielskie słowo nazywa po polsku i iak się ^ wymawia 
po polska; oraz co znaczy każde polskie słowo w języku angielskim. 

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

. H. DERDOWSKI 
WINOWA, MINN. 

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

Kg. lEASfil 

przedaje ILsięgamia H. DERDOWSKIEGO 
Minn., pocenie 

w on 

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

m. DERDOWSKI 
4 »tr. Opposite Post Office. 

W1NOXA, HOW. 


