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POWIEŚĆ. 

(Ciąg dalszy)- 
III. 

Przez dwa następne dni nada- 
remnie wyglądała Ulga Komana 
w Sławieach. # 

W miejsce jego pojawił się tyl- 
ko nieunikniony Gorwicz, który 
dłuższy już cza> bawił w okoli- 
cy u helskiej, z której mężem był 
niegdyś w zażyłych stosunkach— 
•złośliwi zas utrzymywali, ze wca- 

le z innego tytułu. 
()lga przyjęła go, jak tylko mo- 

żna najgorzej, tak. że mimo usil- 
nych zapraszali ze strony pani 
Kamili nic z<-»tai nawet na wie- 
czór i odjechał przed kolacvą. 

Koman wciąż się nic pokazy- 

W r eszcie, gdy mijał już trzeci 
dzień, Olga, doprowadzona już 
do najwyższego stopnia rozdraż- 
nienia oczekiwaniem i niepewno, 
scią. nieprzywykła dotąd do prze- 
ciwności, z całą pory wczpscią 
swego usposobienia postanowiła 
/robić sama pierwszy krok i po- 
wożąc sama zgrabnym, lekkim 
swoim koczykicm. pojechała do 
W ierzbowa. Lecz i tu spotkał ją 
zawód. Zastała tylko panią Annę 
Sławską i Terenię. Koman właś- 
nie przed chwilą pojechał konno 
tio Mirskiego. 

»V\ ciągu rozmowy dowiedzia- 
ła się. ze młody malarz za parę 
dni wyjeżdża do Zakopanego. do- 
kąd wzywa go jeden z jego mo- 

nachijskich kolegów. 
Miał tam zabawić parę t\god- 

ni, aby jako pejzażysta, ten bo- 
wiem obrał sobie kierunek. wv-1 
malować kilka obrazków z w ido-' 
kami ślicznych tatrzańskich gór.1 
Dopiero prz\ końcu wakacyi miał i 

tylko na parę dni wpaść je>zczc 
do Wierzbowa, przed samym 
odjazdem do Monachium. 

— Bardzo mi smutno, że znów i 
muszę stracić parę tygodni z 

tych trzech jedynych miesięcy w 

r«>ku. podczas których mogę 
mieć niego Romana przy sobie— 
mówiła pani Sławska — ale już 
taka dola nasza, matek mających 
dorosłych synów. Ani słowem je- 
dnak nie odradzałam mu. ow- 

szem, sama nawet namawiałam 
go do tej wycieczki, on tak ma- 

ło dotąd jeszcze świata widział: 
to nawet konieczne dla rozwoju 
jego talentu. 

Terenia nie mówiła nic. pa- 
trzyła tylko na Olgę 5 wojem i tę- 
-knemi ciemnetni octami, w któ- 
rych był jakby niemy wyrzut, 
jakby smutna jakaś skarga, 

Olga wrażliwą swą naturą od- 
czuła to i zrozumiała czemu on 

wyjeżdżał, co to wypędzało go z 

domu, od rodziny i gnało znów 
w świat daleki. 

Kochał ją, a nie miał żadnej 
nadziei, więc uciekał... 

Powróciwszy do domu, przez 
ca?v wieczór była szalenie roz- 

drażniona; gdy matka wspomnia- 
ła jej coś o Gorwicza i jego za- 

biegach. odpowiedziała jej pra- 
nie szorstko, czego nie czyniła 
igdy. mimo całej gwałtowności 

'wego charakteru; potem roz- 

bierając się. uniosła się żywo na 

pannę służącą, która jej jakoś źle 

włosy na noc zaplotła. 
Dhigie godziny leżała w- ciem- 

nościach nie ruchoma, podczas 
śrdv cała burza uczuć szalała w 

Jt) umyśle i sercu. 
Obok miłości prawdziwej, go- 

r ei. namiętnej, cierpiała w niej 
7- silona, jej samowola, po 

r«/ pierwszy w życiu zmuszona 

'ilrdz r/\jejś energii. 
Nic. nie, on nie wyjedzie, nie 

icirkme od niej! Nie będzie miał 
ł; uciec, gdy ona rękami opie- 

le mu szyję i usta zamknie go- 
rac\m pocałunkiem. 

Mn nie pojedzie! Ona nie po- 
■ew^.li na to! Musi zostać, musi 
ja kł»chać i do nłtj należeć! 

Nie było może jeazcze godziny 
ÓMncj z rana. gdy Olga, ubrana 
w głailką czarną amazonkę, galo- 
powała po łąkach na swoim ali- 
c/nvm siwym wierzchowcu. 

I e-iała jak szalo-a. jak^y 
k 'k -k ę ić c’ c^ła. Nie br ła 

d ogo r o^ą na te konne 
*• o ł.'c ał- mleć za^eł- 
o ę 

Zawrotny pęd i gwałtowny 
ruch fizyczny działał zawsze u- 

ł,>akająco na nią. I teraz po dłu- 
:*tn gab-pie. gdy wreszcie sama 

< aia z«łd\«/ana. zwolniła k^miowi 
kro^n r../ejr/ała sie dokoła już 

t. pełnym spokoju, rozmarzony ni 

uśmiechem. 
Hyla właśnie skraju lasu, 

dzielącego Sławice od Wierzbo- 
wa. 

W jechała wolno w pierwsze 
rzędy buków strzelających pro- 
sto w górę. jak smukłe kolumny. 

I.tście. mokre od rosy, szumia- 
ł}-* wysoko nad jej giową. jakb> 
gwarem jakimś, weselnym, ra- 

dosnym. z którym łączył się w-je- 
den chor głośny'św iergot pta- 
ków. Słońce poranne, dziwnie ja- 
kieś ja>ne. młode. jakb\ inne zu- 

pełnie od tego gorącego słońca, 
które przez dzień cały przyświe- 
ca i nuży swym żarem, przeglą- 
dało przez zielone gałęzie drzew 
i drżało złotemi plamami na po- 
pielato srebrnej korze buków. 

Ślicznie, i tak spokojnie, tak 
jasno i świeżo było dokoła. 

nlga rozejrzała się wkoło 
siebie i mimówoli uśmiechnęła 
się radośnie io tego poranku, do 
błękitu niebios, do słońca i zie- 
leni lasu. 

Jechała dalej; była teraz nad 
brzegiem dużego stawu, w któ- 
rym z jednej strony odbijały sic 
wysokie, gładkie pnie buków, z 

drugiej zarośla sitowia całe od 
rosy błyszczące: woda wydawana 
się zarazem świetlana i błękitna 
i zielona od blasku słońca, od 
nieba i drzew. 

Naraz us^y-Ń/ała # 
jakieś kroki 

w gęstwinie; ktoś szedł wazką 
ścieżką na.l >ta«cin. -zybko zbli- 
żał się ku niej — i }«-> oliwili, r. 

bijącem sercem ujrzała Romana, 
" ychy łającego się z poza ściany 
wysokiego sitowia. 

1 on przydana! nagle, niespo- 
dzianem spotkaniem równie jak 
ona zmieszany. 

Podszedł ku niej; przywitali 
się. napozór *wf»hodnif, lecz oboj- 
gu serca biły szalenie i ręce. gdy 
się spotkały, drżały jak liście. 

Zaczęli rozmawiać spokojnie, 
o rzeczach błahych i banalnych 
— o pięknym poranku, konnych 
wycieczkach Olgi, tennisic, lecz 
ani jedno ani drugie nie myślało 
wcale o tein, co mówiło. 

Po chwili umilkli; Olga jecha- 
ła stępa, bardzo wo^io, on szedł 
obok konia. Nic mówili nic do 
siebie, a jednak czuli booje, że za : 

żadne skarby św lata nic byliby' 
teraz w stanie pożegnać się zim. j 
nym. grzecznym ukłonem i ro-j zejść się potem, każde w swoją | 
stronę. 

W reszcie Olga odezwała się! 
głosem trochę niepewnym: 

— lłan wyjeżdża? Mówiono 
mi o tern wczoraj w Wierzbowie. 

— l'ak jc>t, wyjeżdżam. Zro- 
bię wycieczkę w Tatry i wschod- 
nie Karpaty z jcdinm z moich 
kolegów z Monachium. Zapewne 
wymaluję tam parę obrazków, 
widoków gór, które mają być 
przepyszne. 

— A... i kiedyż pan jedzie? 
— Już jutro wieczór. 
— Zapewne z wielką ochotą 

wybiera się pan w drogę. Taka 
podróż, to szczególniej dla arty- 
sty rozkosz prawdziwa. 

— O! rozumie się. Ogromnie 
też wdzięczny jestem memu ko-- 
le^lze. który mi tę myśl podał... 

I'milkli znów. Śmiesznością i 

prawic męką była im rozmowa o 

rzeczach obojętnych i nie zdołali 
nawet zwieść się tern wzajem- 
nie. 

Wreszcie, po długiej ciszy. Ro- 
man p<*1 nió«ł wzrok i utkwił go 
w twarzy Olgi 

Siedziała na siodle wyprosto- 
wana. wyniosła, wspaniała, jaki 
wcielenie bu jnej młodości. s:ly! 
i wdzięku. 

Ogmi-te wło«y. trochę rozrzu- 

cone s/.ybktm pędem, lśniły sir 

jak roztopione złoto dokoła -licz- 
nej. pełnej wyrazu twarzy, u-ta 

rozchylone zdawały się pragnąć 
pocałunków, a oczy wrielkie. sza- 

firowe. patrzyły na niego tak dzi- 
wnie, tak jakoś dziwnie. 

— Nie jedź pan, nie jedź tam 
— wyszeptała nacie, nie wiedząc 
•'ri,.vi s~mi co m wt. 

— I po »V'. pocń mi to pani 
mówi? Po co p i t'1- ze mm i- 
:T't? r'ni ju.; i łez tero tak c’ę- 
żko, tak strasznie ciężko stąd u- 

ciekaćl 
Na to ona. zgrabna jak sama, 

w jednej yhwili znalazła się na 

ziemi ot»ok niego i cbwstając O- 

ł*ie jego ręce. .spojrzała mti w o- 

czy wzrokiem gorącym i piesz- 
czotliwym. jak pocałunek. 

— Więc dlaczego uciekasz? 
Powiedz, dlaczego? 

— I ciekam. bo cię kocham! 
Olgo! Olgo! miej litość nadc- 
niną. nic doprowadzaj mnie do 
szaleństwa! 

— Kochasz mnie? Kochasz? 
Więc powiedziałeś mi to naresz- 

cie? Ty nie o łjedziesz, ja cię nie 
puszczę, boś ty mój. mój jedyny, 
najdroższy. 

1 w jednej chwili usta ich spra- 
gnione połączyły się w długiej, 
gorącej, pełnej zachwytu piesz- 
czocie i świat cały zniknął im z 

przed oczu wobec rozkoszy tej 
wielkiej miłości. 

— Mój ty złoty! Mój najmil- 
szy ! Powiedz, czemu «ię tak mę- 
czyliśmy. kiedyśmy się joiż tak 
dawno kochali? 

— la nie mogłem uwierzyć, że- 

byś tv mnie naprawdę kochała. 
Myślałem, że się tylko bawisz... 
żebyś ty wiedziała, com ja się 
nacierpiał!... 

— Jakżeś mógł tak myśleć o 

mnie! Ty «zkaradnilcu... ty! 
Poczekaj! Odpłacę ci jeszcze 
gorzko za to! 

Roześmiała tir swawolnie : 

wytargała go za gęstą ciemną 
czuprynę. 

Szlr teraz obok siebie: on ob- 
jął ją wpół. ona jcdtię rękę opar- 
tą miała na jego ramieniu, drugą 
prowadziła za uzdę wolno postę- 
pującego za nimi konia. 

MYŚLI. 
Jak nauka je>t sztuka pozna- 

wania. tak sztuka jc>t nauką u- 

miłowania. nauką odnajdywania 
w rzeczach ideału, nieocenioną 
dżwipmą w kulturze wszechmi- 
łości. która jest krwią życia du- 
chowego. 

Jak burze czyszczą powietrze, 
przetak czyści zbozc. złoto w o- 

gniu. miecz przez ostrzenie, tak 
dusza człowieka oczyszcza się 
przez cierpienia. Cierpienie je-t 
naszym nauczycielem ; czein w 

szkole rózga, tern w szkole życia 
krzyż. 

Rueckiert. 
I 
ttog je>t ucieczką i obroną naszą, 
Póki on z nami, brainy pieklą pę- 

kną. 
Ani ogniste smoki nas u straszą, 
Ani ulękną. Słowacki. 

Niema w iększej boleści, jak gdy 
się dwa serca kochające na za- 

wszc rozłączają. 
Geibel. 

Ouch ludzki jest jak magnes, z 

początku ledwo sztabę dźwignic, 
potem cetnary w górę podnosi. 

Kłamstwo podobne jest do sil- 
nego cięcia szablą. Chociaż się ra- 

na zagoi, lecz blizna po niej po- 
zostanie. 

J. I. Kraszewski. 

Kmancypacya. z której jedni] 
>111 ioj^ My. a drudzy przeklinają, 
ma kolosalną za-ługę i zachęca d > 

[•racy rozpróżniaczonc kobiety. 

I mysłem i pracą przeciętna ko- 
bieta jot niższą od mężczyzny, 
ale obyczajem i uczuciem ma być 
od niego tyle wyzszą, że kom- 
pensuje tamte nierówności. 

Nie oglądajcie się na statecz- 
ność. ale na pożytek ludzki. bo 
trwanie przy złem i szkodliwem 
nie czyni żadnego zalecenia stat- 
ku me-kiego. ale raczej upornym 
>ię być i głupim taki pokazuje.; 
kt.» ze złego nic wychodzu a z 

błota, w które wpadł, ńie powsta- 
je 

Ks. Piotr Skarga. 

Nie tumanić szumnie, krasno. 
Ale twardo, ale jasno, 
Wśród narodu swego stać. 
Wzorem służyć, myślą rwać, 
święcie czynu tarczą własną. 

Juliusz Słowacki. 

Myśląc o przyszłej doli, o szczę- 
ściu w narodzie. 

Nie budujmy, jak dzieci, pałaców 
na lodzie; 

Kruche są i zwodne złudzeń pod- 
waliny : 

Niźli zrmrk na lodzie, lepsza cha- 
tka z gliny 

Władysław Bełza. 

Najkrótszy sposób zapewnienia 
szczęścia ludowi jest pracować 
nad tem, żebv go uczynić cnotli- 
wym. 

* 

GAZETKA DLA DZIECI. 
Kochane dzikteczki! 

Od-powicdzi na pytania są 
spóźnione, zapewne z powodu 
j*w iąt. dlatego też dopiero w na- 

stępnym numerze będzie umiesz- 

czona lista tych dzieci, które na- 

desłały dobre wypracowania. 
Dziękuję h\am. moje Kocha* 

nititkic za nadesłane mi życze- 
nia: “Wesołych Świąt”; już sa- 

me liściki od Was były dostate- 
cznym środkiem, aby mi wesoło 
było. Joasi Buzaiskiej dziękuję 
za śliczne aniołki; stoją na mo- 

jem biurku i przygrywają mi do 
pracy. 

Serdecznie pozdrawia Drogie 
Dzieci 

Redaktorka. 

PYTANIA. 

Za dcl>re wypracowanie przezna- 
czone są nagrody. 

i*i Od którego i do którego ro- 

ku panował Bolesław Chrobry. 
z> Dlaczego dano mu przydo- 

mek “Chrobry **? 
3» Jaki to święty apostoł przy- 

był do P>d?ki za panowania Bo- 
lesława Chrobrego i opowiadał 
'łowo Boże? 

4) Kto odwiedził Bolesława w 

Gnieźnie? 
5J Co to jest “Szczerbiec**? 
ój Gdzie pochowano zwłoki 

iM tęczy sława I i Bolesława Wiel- 
kiego? 

DWÓR ZOSI. 

Nikt nie wiedział, nikt nic sł\>zaJ, 
laki ja mam dwór! 

Xa>pier\v kogut, rycerz sławny, 
Z pękiem lśniących piór. 

Potem sroczka. faworytka. 
Co tak lubi ser... 

I te wróble całem stadem. 
Lecące na żer. 

Dalej żółtych kacząt sznury. 
Co idą na staw. 

Dalej gąski, co się bielą 
Wpośród bujnych traw. 

Potem kotka ulubiona, 
Co ma burą sierść. 

Potom piesek, wielki filut. 
Co skacze przez żerdź. 

Potem kwiatki /.ółte. białe 
Z całej łączki tej, 

Same cisną sic do Zosi 
Do panienki swej... 

Potem ciołtiś ten w zagrodzie. 
Co tak woła: mcee!... 

1 każdego zaraz bodzie, 
A Zosiuni — nie! 

Wpośród dworu mego chodzę 
Całe boże dnie. 

Mama do mnie *ię uśmiecha 
Przez okienko swe. 

DĄBRÓWKA I WSZEBÓR. 

Opowiadanie z czasów Mie- 
czysława I. 

Mieczysław. k-iążę pol-ki, pra-, 
gnąc przyśpieszyć rozszerzenie 
w iar> postanowi] zwiedzić kraj 
cały i wybrał się niezwłocznie 
na tę ważną wyprawę. Małżonka 
zaś jego Dąbrówka, zostawszy 
samą w zaniku gnieźnieńskim, 
poświęciła życic na niesienie po- 
mocy chorym i nieszczęśliwym.: 
Ta pani. pełna cnót chrześcijań- 
skich często niej>omna na <wą 

dostojność -królewską. okryta 
skromną odziczą. w towarzy-1 
s-twie jednej tylko służebnej 
zwiedzała najodludniejszc miej- 
sca. schronienia nędzy i niedo- 
statku, niosąc wsparcie, pocie- 
chę, a zarazem rzucając światło 

ł>oskiej nauki w serca nieprzeni- 
knione nią je-zczc. 

Pewnego razu gdy słońce mia- 

ło się już ku zachodowi, dwie 

niewiasty grubemi okryte suk- 
niami. przeszedłszy całe miasto, 
przebrnęły y trudności* błotnistą 
kałużę i udał) *ię do chaty na u- 

buczu stojącej. W tej chacie, któ- 
ra na owe wieki należała do za- 

możnej rodziny, leżała chora sta- 

ruszka na łożu ze skór wilczych 
tisłanem: opodal iedział czło- 
wiek sędziwy i co chwila poda- 
wał jej jakieś pokrzepiające na- 

poje: był to jeden z kapłanów z 

księżną do Folski przybyłych. 
Chorą kobietą była Dobrognie- 
wa, wdowa po znamienitym ry- 
cerzu, poległym na polu bitwy w 

czasie zaciętej walki z Niemcami 
usiłującymi ujarzmić Polskę pod 
pozorem wprowadzenia do niej 
chrześcijańskiej religii. Ostatnią 
jej pociechą był syn jedyny, dziel- 
ny i mengietej woli młodzieniec, 
zagorzały obrońca swych praoj- 
ców wiary. Jego to Dobrognie- 

wa z męstwem, którem dawne 
Folki płynęły, wyprawiła na bo- 
je; lecz gdy monarcha i możne 

rycerstwo powróciło, a W szebór 
nie przybywał, była pewną, ze 

row nic jako ojciec poległ od nie- 
mieckiego oręża. Ciągłą boleścią 
i niepokojeni miotana, w ciężką 
niemoc zapadła. Księżna polska, 
będąc aniołem opiekuńczym 
wszystkich nieszczęśliwych, i do 
chaty Dobrogniewy niosła ratu- 

nek i p*>ciechę; a nie będąc od 
niej znaną zupełnie, oszczędzała 
staruszce kłopotu, jakimbv ją 
nabawiły odwiedziny tak dostoj- 
nej osoby. 

Gdy weszły niewiasty i pozdro- 
wiły przytomnych słowem 
chrzęścijańskiem. jedna r. nich, 
przybliżywszy się do łoża cho- 
rej, zapytała słodkim głosem: 

— Jakże się* macie, sędziwa 
Dobrogniewo? 

— Lepiej mi. — odrzekła. — 

VN am to i waszej pani, która was 

tu przysłała, winną jestem moje 
ocalenie i to uspokojenie ducha. 

— Nie nam. ale temu Bogu, w 

którego uwierzyłaś. On to w 

swojem miłosierdziu dodał ci mę- 
stdwa w smutku, powróci zdrowie 
a może i pociechę ześle, pozwala- 
jąc oglądać syna. 

— Oby się twe słowa spełniły 
— zawołała staruszka, składając 
ręce do modlitwy. W tej chwili 
zgiełk wielki dał >ię słyszeć przed 
chatą, drzwi >ię* rozwarły i mło- 
dzian dorodny, otoczony gronem 
przyjaciół, wpadł do izby. Był to 

W szebór, syn Dobrogniewy. Nie 
uważając na krzyk radości mat- 

ki. groźnie zawołał, wnosząc to- 

j>ór do góry: 
— Kto śmiał namówić matkę 

moją do przyjęcia obcej wiary? 
Jedna z niewiast odezwała się 

s>pnkojnie: 
— Nas to Cóg obrał za narzę- 

dzia swej ła*ki. 
— Więc to wy nieszczęsne po- 

wyrzucałyście bogów naszych? 
— Zabić je! — wołali towarzy- 

sze \Yszel>ora. On już miał cios 

wymierzyć, gdv Dobrogniewa 
przerażona, rzucając się pomię- 
dzy >yna i niewiasty, zawołała: 

— Stój. one mi życie ocaliły... 
a przy tern maszże oręż swój 
zbroczyć we krwi bezbronnych 
pod własnym dachem ? 

Wszebór opuścił prawicę i wy- 
rzekł nieco spokojniej: 

— Prawdę powiedziałaś, mat- 

ko; w chacie Polaka najzaciętszy 
wróg jego może być bezpiecz- 
nym; ale poczekajcie. — dodał 
groźniej... — Zemsta moja do- 
sięgnie wis jeszcze! A •zerwaw- 

szy ze ściany wizerunek Zbawi- 
ciela. w yrzucił go /a odchodzą- 
ceini. 

Niedługo potem wielki ruch 
panował na dworze Mieczysła- 
wa : książę powrócił z wyprawy; 
wiciu ludzi zbiegło się, jedni aby 
długo niewidzianego zobaczyć 
monarchę, drudzy aby powitać 
,krewnych będących w jego or- 

szaku. Długo na zaniku oczeki- 
wali Mieczysława znakomitsi pa- 
nowie. radząc o sprawach kraju. 
C>koło południa dwóch pachoł- 
ków ogłosiło, że książę sam bę- 
dzie niektóre sprawy sądził; ot- 
warto podwoje, a tłum cały z 

dziedzińca wszedł do zamku. W 

największej izbie na wywyższo- 
nem krześle siedział książę pol- 
ski. wymierzając sprawiedli- 
wość. Po niejakim czasie z po- 
śród zgromadzonych wystąpił 
tnąz poważny, a wskazując ręką 
na środek komnaty, rzekł; 

— Oto panie, ten 'Wazebór z 

Now«, bardzo przyjomna I najlapoza na 
świacia lakaratwo na 

aZATWARDZENIEH 
Pewaj irwltk aa PriNijueitalf żołądka dla Dil««l I Doroitjek. 

ma aniak i wygląd jak cukierki i zajmuje mi ej a©* rosmal- 
tych wstrętnych lekarstw. 
powinno się znajdować w każdym domu dla otycia jako piar 
wary środek w kaldej chorobie. 

•próbuj IX-tO a bfdtlaat przekonany. 
.‘•a now. IrkłMso. 
■ł« ma uwago na 

padmko praac pocą 14 

EX-SO 
EX-SO 

EX-SO »*o. Jatali twój Aptekarz, <.ro»mik lab Agont )Mie» akładzi* to prsyśUJ 10e wproat ko fabrykanta a otrsymaaa 

Wyrabiane prą*. EX~SO REMEDY CO. 
I .. 

Jeraey City. N. 4* 

Lasoty na opierał się twoim roz- 

kazom. nie dozwalając niszczyć 
bałwanów, a powróciwszy do do- 
mu i zastawszy matkę swoją 
chrześcijanką, zamiast iść jej 
przykładem, znieważył krzyż 
Pański, wyrzucając go z domu, 
a w jego miejsce umieścił swe 

bóstwo pogańskie. 
Głosy oburzenia ze wszech 

stron słyszeć się dały: 
Wypędzić go z kraju! Śmier- 

cią ukarać! — wołali zapaleni 
wyznawcy świętej wiary. Mie- 
czysław, powstawszy ze swego 
krzesła, groźnie zapytał: 

— Wszeborze! czy uznajesz 
się winnym tego oskarżenia, któ- 
re na ciebie dowódca mej straży 
zanosi ? 

— Uznaję — odpowiedział 
śmiało Wszebór; lecz gdv w tłu- 
mie spostrzegł matkę. Słabą jesz- 
cze Dobrogniewę, która swojemi 
•prośbami usiłowała łagodzić o- 

kropne wyroki, wydawane na jej 
syna, spuścił oczy; książę zaś tak 
dalej mówił: 

— Teraz, nie chcąc być scdzi% 
w mej sprawie, wam ją panowie 
oddaję, gdyż ten sam Wszebór z 

Lasoty na podni<»sł zbrodniczą rę- 
kę na małżonkę naszą a waszą 

księżnę. 
Tu urzędnik książęcy opowie- 

dział szczegóły zdarzenia zaszłe- 
go w chacie Wszebora, a wtedy 
oburzeniest ało się powszechnem. 
Dobrogniewa zaś. widząc że jej 
błagania wśród takiego hałasu 
nie »ą nawet >łyszane, w rozpa- 
czy i w obawie utraty syna, gdy 
go zaledwie odzyskała, jako 
chrześcijanka padła na kolana i 

prosiła Boga, aby jej syna oca- 

lił. 

Wtem zs przyległej komnaty 
wyszła szlachetna Dąbrówka, w 

towarzystwie kilku niewiast, u- 

brana w bieli z wiankiem przy- 
laszczków na skroniach a prze- 
suwając się szybkim krokiem 

pomiędzy rozstępującym się tłu- 
mem, stanęła przed krzesłem 
księcia i rzekła: 

— Daruj ęanie, żc niewezwa- 
ną przychodzę, ale moją tu są- 
dzą sprawę, chciałabym jej być 
przytomną. Najpierw błagam 
mego małżonka i pana o przeba- 
czenie dla Wszebora. 

— Nie! tego uczynić nie mogę 
— odparł książę, a radni panowie 
przyłączyli się do zdania Mieczy- 
sława. przedstawiając Dąbrów- 
ce, jak szkodliwe skutki mogły- 
by wyniknąć z takiego pobłaża- 
nia. 

Wspaniałomyślna księżna od- 
powiedziała : 

— Pomnijmy że jesteśmy 

chrześcijanami, i przekonajmy 
IWszefcora, że jeżeli jego bogi są 
niezgod i kłótni przyczyną, to 
nasz przeciwnie jest Bogiem 
spokoju i przebaczenia. 

Na te słowa ucichła wrzawa, a 

Dąbrówka, kiedy książę, nigdy 
nie odmawriający prośbom księż- 
niczki, uległ i teraz jej wstawien- 
nictwu, postąpiwszy ku Wszebo- 
rowi, rzekła: 

— Jesteś wolny! 
Dohrogniewa ściskała kolana 

księżnej, oblewając je łzami 
wdzięczności. Wszebór, przed 
chwilą tak dumny, upokorzył się, 
a ukląkłszy przed nionarchinią, 
błagał^o przebaczenie winy. 

Wkrótce potem zacięty bałwo- 
chwalca Wszebór z Lasotyna 
przemienił się w najgorliwszego 
wyznawcę w*iary świętej, sam jej 
nauczał i z największą troskliwo- 
ścią rozszerzał w narodzie. Cze- 
go surowe rozkazy i siła zbrojna 
uczynić nie zdołały, jedno słowo 
chrześcijańskiego przebaczenia 
dokazało z łatwością. 

Kołysz mnie cichą piosenką, 
Melodyą z serca wysnutą — 

Rozwinę marzeń sieć cienką. 
Poić się będę piosenka. 

Zapomnę, że życie męką, 
5mutek ukoję jej nutą — 

Kołysz mnie cichą piosenką, 
Melodyą z serca wysnutą. 

Stokrotka. 

TABEU PODATKU ST0PRI0WE60 ZWIĄZKU I. P. 
f Rn*<1nał XI. par. 1 Konatytucyt Z. N. P.» 

liii 
72 81 90 
74 84 93 
2 *6 9« 
71 88 98 
81 91 101 
83 94 104 
86 97 108 

8100 111 
104 115 

95'107 119 
98 111 123 

102 115 128 
106 119 132 
109 122 136 
113 127 141 
117 131 146 
122 137 152 
126 142 158 
131 148 164 
137 154 171 

Tabela ta Jeat oparta na taball śmier- telności “National Fraternal Conareia" 
z dodaniem raty procentowej 4 procent OprOcz tej taDell członkowie płaca 1$ć 
na funduaz obrotowy, z czego Jui “Zoo- 
dg" otrzymują bezpłatnie. 

Watgpne wynoal od każdego członka bez względu na wiek ł ubezpieczenie 82 OO 
przyczem kandydat otrzymuje odznaka i 
certyfikat darmo. * 

Kandydaci na członków nleubezpteezn- nych płace 50 centów watepnego I także 
otrzymuje odznaka bezpłatnie; podatku 
tai mlealecznego płace 15 centów, z cze- 
go “Zgoda" Już jeat opłacona. 

Kar.dydaci. którzy ukończyli 40 lat mo- 

ge^ubezpieczyć alg nie wyżej Jak na 

Wszelkie komunikaty do Związku N 
P. należy adresował* do Sekretarza Jen : 

JAN S. ZAWILInSKI, 
1408-08 W. Dlylalon et.. Chicago. III. 

*80 POLAKÓW NA 40 AKRÓW 
gotówkaj: góry; następne po *52 co rok I procent »t clę rolę wypłaci. Na 
tvcb la*wvch warunkach, sprzedam fc.lej Pultitb & Iron Mantrę najlepsze *rnn 
ta po $15 ra akier. H <1o <ł mil od miast I kolei, w Polok oj Kolonii Flood- 
wooa, Minn ua około której jest 9 polaki'h parani. kodcloty. szkoły ma- 
*l»mu‘, piły parowe, roboty pod dostatkiem. Po polskie opisy, piszcie do irtrseco zari*dcy 

« I. llt/ORKk, Box Ó75 FLOOUWOOD, MISJI. 
D. k I. R. RR ( «.. _Iłnlntli. Mina. 

KiJSTARSZi I HAJWI1ISZA FAIRTIA 
fftratta dwtfiti lotdMw. Irtaaiiry l CDt 
r|pn NrMmPMtli łmrymittii Irirff. 

Miaatt. Ranty, lun, Ptacncia iti Ita. 
I r«u«t «m W boa Ł>u«hrw,«a»» ( >,»n 
I Tawara/at. Po ■km C»uj nmtarcowana 

Rabola (waraatowaaa i»tar«r«aorwio* 

W. 8ŁOM1NSKA 
1025 MlIWMkM Avt. kluka Kabla 

CMICAOO. ILLINOIS 

KTO NIE BYŁ W WASZYNGTONIE NA ODSŁONIĘCIU POMNIKÓW 

KOŚCIUSZKI i PUŁASKIEGO 

PIERWSZYM KONGRESIE NARODOWYM POLSKIM 
aiach umówi sobie ozdobnie wydany 

PAMIĘTNIK 
Zawierając op^sy tych uroczystości oraz kilkadziesiąt referatów 
naukowych nadesłanych aa Kongres przez raiwybitn ejszych pi- 
sarzy polskich Ponadto Pamiętnik” zawiera przeszło 120 pięk- 
nych lustracyi osób i widoków Rozmiar księgi 10*12$ cali. o 700 
stronach Cena $5 60 z »rzcsylkę $4 Cl 

DZIENNIK ZWIĄZKOWY, 
1408 W. DIVIS.ON 8T. CHICAGO, ILLINOIS. 


