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(Ciąg dalszy.) 

W tern do uszu Lorka dobiegł jakiś głuchy, 
bolesny jek, jakby dziecka . . . Przysłuchuje 
się .... idzie dalej .... znowu jęk i szlo
chanie już wyraźniejsze . . . Jeszcze postąpił 
kilka kroków, słyszy to samo wokoło siebie, 
lecz nikogo nie widzi. — Wtem spostrzega 
nieco dalej resztki kobiecego odzienia, a jesz
cze dalej i objedzone miejscami aż do kości 
ciało jakiejś kobiety . . . Wydai więc okrzyk 
przerażenia, zakrył oczy rękami i zaczął nawo
ływać w tą stronę orszak księżnej. Na woła
nie jego, z wnętrza niedalekiej lipy dolatuje 
go słaby głos błagający litości. 

Tymczasem i księżna i orszak jej dworzan 
przybywa w tę stronę, i wspólnemi siłami,przy 
pomocy mieczów, rozszerzyli otwór lipy, i 
wydobyli z niej śliczną — na pół już martwą 
dziewczynkę jasnowłosą, lat może dziewięć 
mającą. Księżna, zsiadłszy* z konia, przytuliła 
dziewczynkę do swego łona, i ucałowawszy 
dobrotliwie zapytała jej, jakim się sposobem 
w lipie zualazła, i co znaczą te rozszarpane 
szczątki kobiety? Wtedy dziewczę, ośmielone 
pieszczotami tak dobrej pani, opowiedziało, że 
wczorajszego dnia o zmierzchu przechodziła 
brzegiem lasu ze swą matką do domu, że dwa 
wilki je napadły, rzuciły się na matkę, a ona 
pobiegłszy w przestrachu dalej, ujrzała tę oto 
dziuplę, i wygramoliwszy się, spuściła się na 
sam dół drzewiny. Mówiła jeszcze, ze słysza
ła. straszny krzyk boleści matki, ale że z lipy 
wyjść jużby nie mogła, choćby i chciała, bo 
otwór był za wysoko od spodu. 

Wszystkim obecnym hy stanęły w oczach, 
na to smutne opowiadanie sierotki, która wy
jaśniła jeszcze, że się nazywa Ulinka, i że oj
ciec jej już od lat kilku umaił w sąsiednie] 
wiosce, w której właśnie matka z nią jako wy
robnica mieszkała, 

Nie będę wam dalszych drobnych szczegó
łów opowiadał; dość, że Ulinkę zabrała z sobą 
księżna na zamek, kazała wykąpać, ubrać ła-
dniutko, i sama sie zajęła jej wychowaniem. 

I szczęście to było niemałe dla księżnej, zna-
leść jakbv przeż Opatrzność sobie zesłane 
przybrane dziecko. 

Ale szczęście to trwało niedługo, bo gdy 
powrócił książę Bolko na zamek, jak zwykle 
nietrzeźwy, wtedy rozgniewany, jak na wszy
stko, co tylko zrobiła biedna żona jego, 
rozkazał natychmiast wydalić dziecko z zamku. 
Nie pomogły prośby i płacz księżnej, musiała 
się wyrzec tej wielkiej dla siebie rozkoszy zaj
mowania się. cudzem uszczęśliwieniem — i Lo
rek za naradzeniem się z nią, zaniósł dziew
czynkę do matki swojej, bardzo biednej, ale u-
czciwej staruszki, która o granicę mieszkała 
komorą we wsi.— Dziewczynce nie zbywało na 
niczem, dostała ćhałupkę świeżo zakupioną 
przez księżnę, która dostarczała wszystkiego, 
boć była bogatą i ze swego rodzicielskiego 
domu. To też Ulinka rosła śliczniutko jak 
czerwona jagódka, rozwijała się coraz piękniej 
jak gałązka kaliny, a jej duże oczki miały 
tę samą barwę, co czyste niebo w dzień letni 
pogody. Już teraz i księżna oprócz kościoła, 
miała jeszcze jedne więcej przyczynę do wy
jazdu z zamku: po kościele zawsze nawiedzała 
niski próg, gdzie Ulinka mieszkała. 

A była też to piękna ta chatka Uliny! Przed 
oknami ogródek z polnym makiem i słoneczni
kami, przed progiem czyściutko i ziemia wyło
żona kamieniami; wewnątrz izba i komora 
zawsze schludne i wesołe, w izbie prócz prostych, 
lecz dostatnich sprzętów, wisiały obrazy Pana 
Jezusa i Matki Boskiej u krzyża, bo wtedy 
jeszcze Częstochowskiego klasztoru, a więc i 
Częstochowskich obrazów nie było. U drzwi 
kropelniczka z święconą wodą, łyżnik i miśnik 
z garnkami, talerzami i łyżkami; nad obrazem 
palma świecona. Prócz tego stał stolik, dwa 
stołki dębowę. ławka przy kominku i dwa łóżka 
białem pokryciem ze zwykłego płótna okryte, 
jedno Uliay, a drugie starej Lorkowej. W 
obejścia stała obórka, w niej dwie wesołe 
czerwone krówki, a obok przegródka dla wie-
przaka, na górze zaś nad izbą chałupki mieścił 
się kurnik dla drobiu. 

W tak milem ustroniu rosła Ulinka. Matka 
Lorkówa chodziła z nią do Lipnickiego kościoła, 
na niedzielne nabożeństwa, a latem lub wiosną, 
gdy już śniegi stopniały, to i codziennie obia, 
trzymając eię za ręce, biegły polem ku miastu na 
msze święte. 

Wielka miała Ulinka rozrywkę i pociechę, 
g<fiy je] chatkę odwiedzała księżna pani czasa
mi; księżnie towarzyszył zawsze i Lorek, niosą
cy ^ary od niej dla Uliny i matki staruszki. 
Prócz tego odwiedzał ją Lorek i częściej, przy
nosząc w kozubku z kory olszowej to maliny 
lub jagódki czerwone, jak tylko się najpierw 
pokazały w lesie, to wieńce habru zerwanego 
w życie, to zuów orzechy dojrzałe już po lasach 
na świętego Wawrzyńca. 

Tak upłynęło lat kilka; im się częściej Ulinka 
z Lorkiem widywała, tem większa ją tęsknota 
za nim ogarniała. I on także, niespostrzeźenie, 
coraz się więcej do tak dobrego i pięknego 

dziewczęcia przywiązywał, i nauo5?yi ją ślicznych, 1 

piosenek. Jedna się tak Eaczynała: 
,,Hej za ciemnym borem, 
Nad białem jeziorem, 
Bili się tanj długo, 
Krew płynęła strugą 
Czarną rolę poorali, 
I strzałami zasiali.'7 

Lub też, kiedy ją tęaknota za Loriem napadła, 
to śpiewała miłośnie: 

„Leć głosie po rosie, 
Po niskie] leszczynie, 
Idź powiedz udem nie 
Dobranoc chlopczynie." 

Ulinka śpiewała te piosnki i wiele jeszcze 
innych o rycerzach, iub o ś-v. Stanisławie zabi
tym przed stu laty przeszło przez rozgniewanego 
króla; to znowu pieśń o Boga Podzicy, ułoźcną 
przez św. Wojciecha biskupa, zabitego przez 
Prusaków pogańskich, gdy wiary świętej nauczał. 
Pieśni tych nauczyła fńę znowu od starej Lor-
kowei a śpiewała je zimą przv kądziołce, latem 
zaś przy pieleniu ogródka. Tak przeplatając swe 
pracowite, młode latka, nic dziwnego, ^ źe 
pokochała całem sercemLorka swego zbawcę, i źe 
Lorek także nad życie ją polubił. 

W częstych swych wycieczkach do lasów na 
łowy, Lorek, który wtedy ]uż był łowczym, 
napotkał raz gniazdo niedźwiedzie i zabrał z 
niego dwa małe niedźwiadki. Przyniósłszy je na 
zamek, włożył im kagańce na pyszczki, opatry
wał je, karmił w osobnej budzie i tak je 
ugłaskał, źe podrósłszy, chodziły za nim jak 
najwierniejsze psy. 

Nie mógł ich jednak trzymać nadal w zamku, 
bo marszałek Frycz, który jako zły człowiek od 
pierwszkch chwil niecierpiai Lorka, chciał mu 
je zabić. Lorek przeto wystawił im ^ budę przy 
chałupce Ulinki; grazu lęfeafo się ich Uiinka, 
ale poswoiiy się z sobą waajemme, tak, że 
Ulinka zaprzęgała je zimą do sanek i drwa lub 
chrust zwosiła niemi do domu na opał. Zgoła 
niedźwiadki, niby wierne stróża, pilnowały Uliny 
i jej chałupki, a przeczuwając snać w marszałku 
Fryczu złego człowieka, mruczały nań mocno, 
gdy się kiedy w domka Ulinki pokazał, bo 
trzeba tu dodać, że pan Prycz od pewnego 
czasu, gdv Ulinka na śliczną dziewczynkę wy
rosła, dość często jakoś zachodził do niej, zał 
giwając się zawsze jakimś pilnym intere
sem. 

in. 
Wojna z braćmi o KrosnoWyprawa na rozboje. 
— Qo Lor Ha spotkaM — Żelazna Hatha, % o tem, 

na co się niedźwiedzie przydały? 

Na zamku lignickim pod owe czasy straszne 
się odbywały rzeczy. Codziennie tłumy rycerzy 
konnych, uzbrojonych od stóp do głów w 
stalowe zbroje, tam przybywały; między nimi 
było i wielu najemnych drabów, czyli knechtów 
niemieckich. Marszałek Frycz był nadzwyczaj 
czynnym, wysyłał on codziennie pOczty zamko* 
kowych drabów, silnie uzbrojonych, w różne 
strony księstwa dla ściągania podatków, które 
teraz więcej były niż podwójne, bo szykowała 
się wojna straszna i trzeba było dużo pieniędzy. 
Że zaś pan Frycz miał zupełne pełnomocnictwo 
od księcia, przeto niemiłosiern e obdzierał lud, 
wycieńczony częstemi wojnami, a upornyoh lub 
niechętnych śmiercią karał na miejscu. To też 
co dzień wznosiła się nowa szubienica po 
rozstajnych drogach i na granicach włości, bo 
wtedy książę Bolko, tak jak i brat jego Henryk 
wrocławski, darowali swym miastom prawo 
magdeburskie, niemieckie, prawo gardłowe, to 
jest karę miecza na winnych, czego dotąd nie 
bywało w Polsce, gdyż kary śmierci burmistrz 
dotąd wymierzać nie mógł. Pomagał w tern 
wszystldem szczególniej starszy syn Bolesława, 
książę Henryk, już wtedy sporo podrośnięty, a 
w wyszukaniu sposobów dręczenia ludu i w 
naśladowaniu ojca nieodrodny potomek. Ze swej 
strony książę wrocławski, wiedząc o tych 
zamysłach brata, zbierał także ludzi za pieniądze, 
pokumał się na dobre z Niemcami i cały im 
powiat glacki odstąpił. 

Otóż przygowawszy się już należycie na 
wojnę z tak potężnem przeciwnikiem, jakim był 
Henryk książę wrocławski, Bolesław wyruszył w 
pole, aby temuż bratu swemu wydrzeć piękną 
ziemię krosnieńską. Wyruszył i książę wrocławski 
ze swymi zastępami, zwarły się oba wojska, że 
aż ziemia pod kopytami koni zajęczała. Zrazu 
przemagał książę wrocławski, lecz gdy przeku
piony powiernik jego Honsberg przeszedł ze 
swym hufcem na stronę przeciwną, wtedy książę 
Bolesław zwyciężył. Brat jego Henryk wrocław
ski, postał pojmanym wraz ze sprzymierzeńcem 
swoim Przemysławem, książęciem Poznańskim i 
kaliskim; obu dwu zaprowadzono okutych w 
kajdany na zamek lignicki. Na książęcym 
dworze radość była ogromna, i podczas gdy 
obaj książęta jęczeli w lochach zamkowych na 
garstce słomy, na górze trwała hulanka,pijatyka 
i gra o pieniądze przez kilka tygodni. Bóg wie, 
jak długo męczyliby się dostojni jeńcy w 
podziemiach lignickich; lecz wrzeszcie książę 
włocławski okupiwszy się Bolesławowi sześciu 
grodami, a książę Przemysław odstąpiwszy mu 
ziemie wieluńską, wyszli na wolność. 

(Ciąg dalszy nastąpi); 

PRASZKI. 
Rodowód żydów. 

1. Biblijne zydzi: Abraham -
sohn, Jakobson, Mendelssohn, 
Kabanne, Daniel, Philipsohn. 

2. Pańskie zydzi \ Herrscher, 
Prinz, Freiherr. 

3. Bogate zydzi Reich, Reich-
mann, Reichberg, Reichfieid, 
Reichsohn. 

4. Droqie iydzi: Diamant, 
Silber, Gold, Silberfeld,Perles, 
Rubinstein. 

5. Złote iydzh Goldstein, 
Goldberg, Goldburg. 

6. Ogrodowe iydzi: Garten-
berg, Gartenlaub, Zsviebel, 
Kraut, Krauterblut. 

7. Owocowe iydzi: Binrbaum, 
Dattelbaum, Apfelbaum ,Kirsch-
baum. 

8 Róiane iydzi: Rosenberg, 
Rosenzweig, Rosenblatt, Ro
senbaum. 

9. Pachnące zydzi: Rosenduft, 
Nelkenduft.Balsambaum, Quar-
geiduft. 

10. Wesoie zydzi: Lustig, 
Purzel, Pfeiffer, Springer. 

11. Śpiewające iydzi: Kana-
rienvogel, Kleingsberg, Gesang, 
Fink, Sperling, Schreier. 

12. Silne iydzii SUrkjj Stark-
mann, Hartmann. 

13. Kolorowe iydzi: Grunberg, 
Himmelbłau, Grunthal, Roth-
stem, Braun. 

14. Jadalne iydzi: Zuoker, 
Gans, Zwieback. 

15. Astronomiczne zydzi:Stern, 
Sternberg, Sonnenberg, Mond-
schein. 

16 Menaieryjne zydzi: Hirsch, 
Katz, Fuch*, Igel, Baer, Floh, 
Wolf. 

17. Sztuczne iydzi\ Katze-
nellenbogen, Rappaport, 

18. Kochające iydzi: Liebes, 
Herzberg, Herz. 

19. Waleczni iydzi: Krieger, 
Fechter, Degen, Aleksander. 

20. Muzykalne iydzi: Trom-
peter, Bali. 

21. Krajowe iydzi: Landes, 
Landau, L*uaberger. 

22. Prawdziwe iydzi: Teiteles. 
Feiteles, Jciteles, Jolles Por-
des, Pindes, Ohamajdes. 

Wesołe towarzystwo. 

m or tli Creel 
(WIS).  .  

Co może j-iduość V wspólna, 
praca pck-izuje nam rozkwit 
Górcosląskiej osady North 
Creek,położonej 4 mile 2a za-
c'.iód od Avcadii. 

Przykładna zgoda panująca 
p.) między zamieszkałymi tu 
farmerami, przy pracy i mo-
dlitwi, zrodziła w parafii ład, 
porządek i zgodę, które za 
przykład wielu polskim osadom 
przedstawić można. 

Rzadko zdarza się spotkać 
w parafiach naszych taką 
,,harmonią'' pomiędzy ka
płanem a ludem, tę miłość, 
tę wiarę w słowa swego 
Duszpaster2a, jakiemi obdarza
ją wielebnego ks. "Frydrycho-
wicza parafianie NorthUreeccy. 
I dziwić się temu nie można, 
albowiem wiel. ks. Frydrycho-
wicz z poświęceniem pracuje 
dla tej parafii, narażając nawet 
swe zdrowie. 

Wytrwajcie, Bracia Szlązacy, 
w miłości Boga i w wierności 
ku waszemu gorliwemuDu&zpa-
sterzowi, a zjednacie sobie 
szacunek nietylko sąsiednich 
rodaków, ale wszystkich Po
laków, rozproszonych daleko 
i szeroku po całych Stanach 
Zjednoczonych. (Zpódróiy). 

NAJWIĘKSZA 1 NAJPIERWSZA 

APTEKA POLSKA 
615 obłe cor. Sloan, Chicago, 111. 

POD BIAŁYM ORŁEM 
i^g^Co jest najlepszego w świecie ?—Zdrowie żołądka. 

Wiele jest takich rodzin, które nie żwfócajg uwagi na żołądek. 
Najmniejsza niedyspozycya żołądka rozstraja cały organizm, a człowiek 
staje sie ociężałym, leniwym, dostaje bólu głowy i t. d.; a gdy za
niedba na razie leczenia, to nieraz prżyczyną tego są groźne następ
stwa. Aby przyjść z pomocą rodakom jest moim obowiązkiem podać 
do publicznej wiadomości, że wszelkie choroby żołądkowe leczg fcr©-
2>laiB2i Mayyańsklenaf, które w każde] chwili można dostać w 
naszej aptece, a za skutek których dajemy najzupełniejszą gwarancyg 
Prawie wszystkie gazety amerykańskie ostrzegają Publiczność, aby mia
ła sig na ostróżności. Trudno na świecie wszystkiego wystrzedz sig, 
dla^tego właśnie w każdym domu powinna być flaszka Jffaryan-
sSiicIa. żołądkowy cli lsi*opli9 po użyciu których wszelka nie
strawność natychmiast sig usuwa. Zachwalać tych kropli nie mątn 
potrzeby, chwalą ci, co już używali, a ci co nie używali dotąd, niech 
spróbują to rezultat bgdzie najlepszą pochwałą. 

MARYAŃSKIE ŻOŁĄDKOWE KROPLE 
usuwają wszelkie choroby żołądka i dodają apetytu. — Gdy człowiek 
spożyje co niestrawnego i poczuje ból w żołądku — Maryansfci© 
krople natychmiast go usuwają. Po napiciu sig zimnej wody nieraz 
człowiek zachoruie—przez użycie tych kropli pozbędzie si§ możekilko-
tygodniowej choroby.—Żądajcie we wszystkich aptekach, a jeżeli nie 
zechcą sprowadzić, to je przyśle każdemu na żądanie Apteka Polska 
pod Białym Orłem, 615 Noble ulica. Cena flaszki 75 c. 

Hx*oi»ie Maryavislcie sprzedają sig fyl&o we flaszkach 
po 75e.f na których jest napis: 

, ,Maryańs7cie żołądkowe Krople preparowane, przez 
Dr. M. P. Kossakoxoskiego<i. 

Wszelkie lhne krople, nie opatrzone powyższym napisem, 
uważać za podrabiane, za skutek których Apteka Polska pod 
Orłem me odpowiada. 

Zamawiając to krople, należy si§ umówić z sąsiadem i zapisać 
kilka flaszek naraz, gdyż przesyłka to samo kosztuje za jedng flaszkę 
jak i za kilka. 
Prawdziwy PAIN EXPELLER z kotwicą jest do nabycia, 
flaszka 50 centów. 

Jeżeli kto chce odpowiedzi na Swój list, powinien załączyć 2 cen
towy znaazek pocztowy. " • 

APTEKA POLSKA POD BIAŁYM ORŁEM, . 
615 Noble ulica, rog Sloan, Cllicago, 111 

należy 
Białym 

Słownik 
POLSKO-ANGIELSKI I 

ANGIELSKO-POLSKI 
D/.lcIo to jest w dobroj mocnej oprawia ze sjtoconemi literami na 

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

Pt zysehijcie na moje ręc« po 4 dolaiy, a każdemu Słownik na-
tyciuniast wyślę. 

H. DERDOWSKI 
59 E. 2nd Str. 
WIMOBTA, MII*5T. 

69—71 E. 3rd Str. v 

Zaczynamy teraz wyprzedawaó nasze to
wary z własną stratą,. 

Zapasy nasze warte jeszcze na 
20,000.00 doi., a sprzedamy to 
wszystko 

w 10 dniach. 
WSZYSTKIE TOWARY od $20.00 dof 
.00 niżej ceny. 

Ofiarujemy $10,000.00 
jeżeli kto znajdżie w naszym handlu pier
wotną cenę zmienioną, jak to czasem m 
innych handlach czynią, budząc w Publicz
ności mezaufanie. 

SPIESZCfE SIĘ, by uniknąć natłoku. 
CENY ZN J ŻONĘ na wszystkie naszą; 

surduty, ubrania, spodnie; wełnianą, flane*] 
Iowa i barchanowa bieliznę, tak samo ne 
ZIMOWE CZAPKI. 

PŁACIĆ ZA KATOLIKA! 

W GŁÓWNEJ CZĘŚCI MIASTA PRZY TRZECIE^ I 
ULICY. POZNAĆ NASZ HANDEL PO BIAŁEM Pq! | 
MALOWANIU I CZARNYM NIEDŹWIEDZIU 
OKNIE WYSTAWOWYM. — PRZEDEWSZYSTKIE 
SZUKAĆ TEGO CZARNEGO NIEDŹWIEDZIA, BY 

' CIE NIE ZBŁĄDZILI GDZIEINDZIEJ. 


