
(Ciąg dalszy.) 

W czasie tym, niewiadomo, co byłby zrobił 
nasz Lorek: wszyscy bowiem dwo scy wystąpić 
musieli na wojnę, on zaś zachorowawszy na 
ospę, której wtedy jeszcze nie szczepiono jak 
teraz, przeleżał ten czas, i dużo jeszcze upłynęło 
tygodni, nim zupełnie wyzdrowiał. 

Pycha Bolesława po tak wielkiem zwycię
stwie nie miała granic, stał się jeszcze okru-
tniejszym, a wdając się w rozpustę i grę z 
niemieckiemi rycerzami, przegrywał dużo, i zno 
wu łaknął pieniędzy. Oddając się pokątnym, 
sprośnym miłostkom, jeszcze więcej obrzydził 
sobie swą żonę, nieszczęśliwą Adebidę, która 
czując swe upokorzenie, występki męża i cie-
mięstwo ludu, robiła mu ostre wymówki; 
bywały też miesiące, w których się ani ra>,u z 
sobą nie widziało małżeństwo, mając każde z 
nich osobne swoje komnaty. Książę od nadużyć 
i pijatyki miał twarz oszpeconą wyrzutami 
czerwonemi, a że miał rogatą duszę, przeto 
powszechnie teraz zwano go Rogatką. 

Pewnego dnia wiosennego książę Bolesław 
zawołał Lorka przed siebie do sali rycerskiej, 
gdzie stał i nieodłączny jego towarzysz Frycz, 
i tak się odezwał: 

— Mam ci powierzyć ważną i tajemniczą 
wyprawę. Zaszczyciłem cię urzędem łowczego, 
wyniosłem cię wysoko z nędzy poddańczucha, 
w jakiej się niegdyś znajdowałeś .przyszła pora, 
abyś mi się odwdzięczył, albowiem dziś wa
żniejsze niż dotąd czekają cię łowy, 

— Wszystkie moje usiłowania zwracam ku 
temu • — odpowiedział Lorek z pokłonem — 
abym waszej książęcej miłości okazał się wier
nym i uczciwym sługą. 

— Otóż — mówił dalej książę — weźmiesz 
z sobą poczet orężników,a między nimi i kilku 
nastu kuechtów najemnych i udasz się w sąsie
dnie tarnowskie góry. Tamtędy gościńcem, jak 
mi wiadomo, tej nocy przejeżdżać będą kupcy 
z brykami naładowanemi bogatemi towarami, 
które zakupili w Krakowie;otóż ukrywszy się 
w wąwozie, wpadniesz na nich znienacka i od
bierzesz im wszystkie towary i ich samych 
przyprowadzisz na zamek żywcem. Jeśli się 
będą opierali, to ubij na miejscu. 

— Wasza książęca miłości - - odrzekł zbladły 
Lorek—ależ to rozbój, a nie wojna! 

— Milcz! — zawołał książę — tobie słuchać, 
a nie uczyć mnie. 

— We wszystkich krajach sąsiadów naszych 
^niemieckich a moich rodaków — wtrącił Frycz 
— nazywa się to rycerskiem prawem silniej 
szego nad słabszym. W ziemi własnej wolno 
jest robić panu, co mu się podoba, a tem ci 
więcej brać okup z przejezdnych. 

— Ale w sumieniu naszem — odparł Lorek 
— i w religii chrześciańskiej, co innego jest 
prawo sprawiedliwości, a co innego rozbój. 
Niech pan marszałek będzie łaskawy przypo
mnieć sobie siódme przykazanie boskie. 

— Łotrze! chcesz być naszym kaznodzieją — 
zawołał zaczerwieniony od gniewu książę — ja 
ci rozkazuję, ty musisz spełnić mą wolę, 
pomnij! że ze mną igrać nie można. 

— Błagam was/ej miłości o łaskawość nade-
mną — rzeki ze łzami w oczach Lorek — ja do 
namaści na ludzi spokojnych nie odważę się 
nigdy, a ws/akżeż zresztą ja dostałem od waszej 
książęcej miłości prawo zupełnej swobody i 
wolności tam niegdyś w lesie na łowach,przeto 
upraszam o uwolnienie mnie ze służby; pójdę 
starej swojej matki doglądać. 

— Ha! zuchwalcze — zowołał pieniąc się 
ze złości książę — wprzód pójdziesz gdziein
dziej.— Hej! knechty!—tu klasnął w dłonie, i 
dwóch ogromnych drabów niemieckich z 
obnażonemi rękami weszło do sali z przyległej 
komnaty, — hej knechty! — zawołał znowu 
książę, — okuć go w kajdany i zawlec do 
lochu. 

— Za dużo zachodów .proszę waszej miłości 
— odezwał się Frycz—krótsza sprawa podnieść 
go do góry, w powietrze. 

— Rób z nim, co ci się żywnie spodoba,— 
dodał książę i opuścił salę. 

Na skinienie Frycza knechty wyprowadzili 
Lorka z sdi, okuli w kajdany i zamknęli w 
podziemnym lochu, zapewne tylko na chwilę, 
san im szubienica bedzie gotowa. 

Tymczasem książę Rogatka, nie tracąc czasu, 
zebrał hufiec orężników, i jadąc na czele ze 
swym synein Henrykiem, puścił się w przesmyk 
gór, którędy bogaci kupcy z towarami nad
ciągnąć mieli wieczorem. Poszczęścił mu się 
szatański pomysł; kupców zrabował i odesłał 
ich powiązanych na zamek. 

Pan Frycz tedy, czy to dla uprzątnięnia 
lochów więziennych dla nowych gości podzie
mnych, czy też żeby się nacieszyć swoją ofiarą, 
kazał wyprowadzić Lorka z lochu, i osadził go 
w żelaznej klatce, przybitej do murów w 
dziedzińcu. W klatce tej biedak ani leżeć ani 
stać nie mógł, a obciążony kilkunasto funtowe-
mi kajdanami na rękach i nogach, jęczał z 
głodu i bólu. 

Książę Rogatka nie powrócił tej nocy na 
zamek: zasmakował on sobie w rabuśniczych 
przygodach, i znowu pociągnął dalej ze swoim 
hufcem, aby czatować na nowych przejezdnych 
kupców. ' 

Tak upłynęło dni kilka. Pan Frycz, jak to 
wspomnieliśmy już, zaczął się naprzykrzać 
swojemi odwiedzinami Ulince. Teraz przybył 
on do niej dobrze już podchmielony piwem 
mocnem, które sobie aż z Wrocławia sprowa
dzał, tak je lubił, bo też zresztą wódki wtedy 
nie było, aż dopiero w 200 lat później — otóż 
przybywszy do chałupki Uliny, rozkazał wyjść 
z mieszkania starej Lorkowej, i zostawszy sam 
na sam z przestraszoną dziewczyną, zaczął jej 
śpiewać jakieś l.iemieckie piosenki i umizgając 
się, chciał ją gwałtem pocałować. Biedna 
dziewczyna wyrwała mu się nagle z izby, i z 
krzykiem wyleciała na dwór. Pan marszałek 
rozgniewany poskoczył za nią i już — już miał 
ją pochwycić, gdy nagle dwa niedźwiadki, 
słysząc krzyk i widząc jakieś niebezpieczeństwo 
swej karmicielki, wypadły z budy, rzuciły się 
na pana Frycza, powaliły go o ziemię, i roz 
szarpały w kawałki. , 

Trudno sobie wyobrazić przerażenie i trwogę 
Ulinki i starej Lorkowej, gdy zobaczyły, co 
się stało przed ich progiem! Już i- tak zmar
twione nieszczęściem biednego Lorka, teraz 
włosy im słupem powstały na myśl, co je 
spotka od księcia Rogatego za ten * wypadek z 
marszałkiem przed ich mieszkaniem!... 

Wypadki następowały szybko jeden za 
drugim po sobie.KsięZna Adelaida,dowiedziaw
szy się o losie Lorka, zapłakała gorzkiemi 
łzami; lecz wiedziała dobrze, że jej wstawienie 
a nawet prośby za nim nic nie pomogą; była 
bowiem pogardzona przez mężą, a przez 
pierwszego iego sługę pana Frycza za nic miana 
zupełnie. Teraz jednak, gdy ją wiadomość 
doszła o rozszarpaniu marszałka przez niedźwie
dzi, zdobyła się na śmiały krok: pobiegła bowiem 
ze swą panną służebną przez krużganek w nocy 
na wieżę, gdzie marszałek zazwyczaj, jakto w 
swojem mieszkaniu, wieszał kluege powierzone 
mu przez księcia, i znalazłszy klucz od klatki 
żelaznej, w której siedział Lorek, otworzyła ją 
i wypuściła go — prosząc na Boga, aby co 
tchu w jak najdalsze strony uciekał. Niedość 
na tem, czując ohydę, zgrozę z postępowania 
męża, i litość nad biednymi kupcami, uwięzio
nymi przemocą i tak niewinnie, wypuściła ich 
także na wolność. 

Nazajutrz książę Rogatka powrócił z swym 
synem na zamek, zaraz kazał do siebie na 
salę przywołać marszałka. Opowiedziano mu, co 
się z nim stało. Wtedy, wydawszy okrzyk, 
przerażenia i wściekłości, przyłożył pięście do 
czoła, i pierwszy raz może w życiu zapłakał, 
albo raczej zaryczał z żalu za swym najulubień 
szym powiernikiem. 

Gdy pierwsza chwila szału minęła, wysłał 
natychmiast kilku orężnikow, aby Ulinkę ze 
starą Lorkową przyprowadzili na zamek, a cha
łupę z ziemią zrównali. Wysłańcy spalili chałupę, 
ale ani Ulinki ani Lorkowej już tam nie zastali 
Książę następnie zapytał się jednego ze swych 
dworzan, czy Lorek już powieszony? Odpowie
dziano mu, żeLorka wypuściła księżna z żelaznej 
klatki. Kazał potem przyprowadzić przed siebie 
uwięzionych kupców, lecz i tu dowiedział się 
0 śmiałem postąpieniu żony. Zerwał się więc 
ze swego tronu, i w zapamiętałym gn iewie posko
czył w stronę komnat księżnej, gdy wtem sama 
księżna w purpurowym swym płaszczu, pod
bitym gronostajami, zę złotą koroną na głowie, 
którą jeszcze z rodzicielskiego domu swego 
przywiozła, stanęła w całym majestacie 
powagi przed mężem. Była blada i baraz© 
wzruszona. 

—Wiem, co mi chcesz wasza książęca mość 
powiedzieć —• rzekła do męża.—Za mój postę
pek, za moją litość nad ludźmi, których 
niewinnie dręczyłeś, obrzucisz mnie zapewne, 
jak zwykle, słowami zniewagi i przekleństw. 
Lecz dość już tego, mości książę. Uwalniam 
cię raz na zawsze i od powodu do przekleństw 
1 od mojej osoby. Dłużej mi żyć z tobą już 
niepodobna. — Bezcześcisz i swój ród idący 
od sławnych polskich Piastów, i zapierając się 
swojej ojczyzny, bratasz się z nieprzyjaciółmi 
naszego ludu, a w końcu miecz rycerski przod
ków swoich zamieniłeś, mości książę, na nóż 
rozbójniczy! Dziś więc ostatni wieczór i ostatnią 
noc przepędzam w tym zamku — gdziem tyle 
łez wylała, a jutro o świcie już będę w drodze 
ku ojczystemu mojemu Pomorzu, gdzie ojciec 
przytuli serdecznie swą zbolałą córkę, którą 
ty, książę, do ostatka dręczyłeś, zmieniwszy 
jej wieniec ślubny na cierniową koronę. 

W czasie tej rozmowy, ksiąie Rogatka stał 
milcząc, oparty o krzesło swoje tronowe;a gdy 
mu żona wyrzucała ^rozboje, podniósł głowę 
gwałtownie, błysnął szatańskiem okiem dokoła 
sali, jakbv czegoś szukał, a w końcu tak się 
odezwał do żony: 

— Dość — dość, jadowita żmijo! która mi 
wiecznie stajesz na drodze mojej woli i rozpo
rządzeń. Zanim jednak, mościa księżno, 
pojedziesz do swego książęcego ojca, wprzód 
zamieszkasz szczupłą celę więziennej wieży na 
moim zamku. 

— Książę! nie trać do ostatka rozumu — 
zawołała księżna Adelaida, wzdrygnąwszy się z 
przerażenia — pamiętaj książę! że miecz ojca 
tnojego jest długi: znikną przed nim dalekie 
przestrzenie, i dosięgnie cię w twym obronnym 
zamku sroga zemsta jego. 

(Ciąg dalszy nastąpi). 

Zapłacili za Katolika. 
Dubois. M. Sza bełski 2.17 
Trosky,Józef Waleski 2.00 
Morris Run W. Zaporowski 1 00 
Wiaona, August Kulas 2.00 

" Michał Gostoraski 2.00 
Sag Bridge Edward Hartwig 2.25 
Plymouth Antoni Walczak 2.00 
Picoming A. Szyperski 2.00 
Bay City Jan Musayński 2.o0 
Isadore, 

Józef Mikowski 2.00 
Jan J. Mikowski 2.00 
Franciszek Ozga 2.C0 
Józef Kiedrowicz 2 00 

Stanisław Zentek 2.00 
Wojciech Cicbocki 2 00 
Michał Gatzka 2.00 
Tomasz Flies 2.00 
Józef Miller 2.00 
Felix Kieliński 2,00 
Franciszek Witkowski 2.o0 
Jan Kabat 2.00 
Jozef Werth 2.00 
Stefan Nowak 2.00 
Frt Bodus 2.00 
Konstanty Kieliński 2.00 
Jan Osos 2.00 
Jakób Rosiński 2.00 

Little Falls, Woiciech Shyprit 2,00 
Arcadia, Józef Cysewski 1.00 
Silver Lake, Walenty Poshek 'A00 
Omaha, Jakób Golla 2.00 

" W. Boruch 2.00 
" Wil. Petrucinus 2.00 
" Fr. Stachurski 1.00 

Columbus, Tomasz Binder 1.00 
Centerville, FranK Konkol 4.00 
Kansas City, A .  Świeżewski 1.00 
Chicago, Rev. Pyplatz 2.00 
Winona, Alex Prochowicz 2.00 
Silver Lake Jos. Skoczyński 2.00 

" Fr. Kruzel 1.00 
" Szymon Szymański 1.00 
" Tomasz Woziński 1.00 
" Fr. Cieliński 2.00 
" Jan Pielarski 2.00 
" Wal, Kuliński 2.00 
" Fr. Michałowski 2.00 
" Jan Pawlak 2 00 
" Jan Pokornowski 1.00 
" Tomasz Sherin 2.00 
Paul Fr. Skiba 2 00 
" Ignacy Wijowski 2 00 
" Michał Laska 2.00 
" Lawrence Schwitz 2.00 
" Józ Jarosz 2.00 
" Józ Jankowski 1.00 

Minneapolis Ign. Smykowski 2.00 
" Juliusz Szajnert 2.00 
" Wiel. X. Pacholski 2.00 
'' A. Wasilewski 1.00 

Glencoe Stan. Bogucki 1.00 
Isadore Fr. Gałła 2.00 

" Jan M. Flis 2 00 
" Jan iStręk 2.00 

Independence, Michał Sobota 2.00 
Pike Lake, Ks. Piotr Podlecki2 00 
Hamond, J. Mikulski 
Elmhurst, Ks. Jan Żyłła 
Wells, Kasper V\'o]ias 
Baltimore, Jan Lorek 
Wincna Antoni Katuła 
St. Joseph, M. Krochman 
Wilno J. A. Folitowski 

'' K. J. Grochowski 
Marshal, Wny X. Jaeger 
Mankato, Filip Ewan 
Owatona, Jan Parólik 

" Tom Kubia^owicz 
" Jan Kowalewski 
" M. Leracz 

Claremont, W. Bzoski 
" St. Bzoski 

Jan Chlebowski 
" Tom. Stachowiak 

PANNA 

St. 

1.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2 00 
1.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 

D  A  K M O O Z  Y T A L S C Y .  

Następujący dawniejsi abonenci 
nasi, nie chcąc tracić honoru, nie
chaj zapłacą, nam zaległy za ,,Ka 
tol/ka" abonament. 

Milwaukee, Figus H. 
Parisville, Schoroacki G. 
Euclid, Niclas Simon 
Elktofl, Borzych John 
Manitowoc, Bretchneider A 
Aahton, Janulewicz Ign. 
Independence, Parapooch Fr. 3.60 
Mahoney C., Runkiewicz Fr. 2.00 
Dubois, Slawicki Teodor 
Erie, Kozłowski Jot? 
New York, Śleszyński fet. 
Cambridge, Przygoda Józ. 
Elba,Sentek Macie] 
Dubois,Różycki X. J'. 
Thorson, Kurkowski P. 
Cleveland, Łukwiński Boi. 

(Ciąg dalszy nastąpi.) 

3.15 
4.00 
2 50 
2 60 
3 30 
3.20 

8.15 
3.00 

3.15 
3 00 
2.50 
3.00 
3 70 
3.30 

|M0NIKA LUBOWIEGKAf 
: szyje podług najnowszej mody 

H Odnawia i ubiera j$ 

{ DIM WVMI { 
^Pracownia ponad drukarnią,,Katolika."# 
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nauczyciel. 
Polak,umiejący prowadzić chór 

na cztery głosy,szkołę w wzorowym 
porządku, obecnie już od 4 lat 
organista 1 nauczyciel w polskiej 
parafii w Ameryce — poszuku]e 
posady. — Zna jeżyk polski, lako 
też muzykę na dętych instruraen 
tach.—Bliższych wiadomości chęt
nie udzieli Redakcya KATOLIKA 
w Winonie. 

Farma 11 a sprzedaż. 

Dwa stu dziesięć akrów, 113 
akrów pod pługiem, 10 akrów łąki, 
75 akrów zoranej roli na zimg* 
Kto by chciał mieć większą farmę, 
mógłby jeszcze dokupić farm§ 
sąsiednią, do sprzedaży ofiarowaną, 
160 akrów. Ziemia jaknajlepsza 
czarna. Odległość od dwóch mia
steczek 4 1 5 mil, od polskiego 
kościoła 2 mile, od Winonv mil 
14. — Sprzedaż spowodowana sta
rością 1 słabością właściciela. 

Warunki wypłaty bardzo łatwe/ 
tylko małą część cenv zakupna 
koniecznie trzeba naprzód zapłacić* 

Zgłosić sjg pod adresem; Mikołaj 
Kainrowski, Dodge. Wis. 

Słownik 
POLSKO-ANGIELSKI I 

ANGIELSKO-POLSKI 
D/.ieto to jest w dob raj  mocnej oprawie ze złoconemi l iterami na'  

okładkach, w formacie bibl i i .  Kosztuje 4 dolary- Podane w nim jest,  
jak się każde angielskie słowo nazywa po polsku i iak się wymawia 
po polsku; oraz co znaczy każde polskie słowo w języku angielskim. 

Pi zysetajcie na moje ręc« po 4 dolaiy, a każdemu Słownik na
tychmiast wyślę.  

H. DERDOWSKI 
59 E. 2nd §(r 
WISCHA. MlftJf. 

69—71 E. 3rd 8tr. 
Zaczynamy teraz wyprzedawać nasze to

wary z własna stratą. 
Żapasy nasze warte jeszcze 11a 

20,000.00 doi., a sprzedamy to 
wszystko 

w 10 dniach. 
WSZYSTKIE TOWARY od 120.00 do 

$50.00 niżej ceny. ' 

Ofiarujemy >810,000.00 
jeżeli kto znajdzie w naszym handlu pier
wotną cenę zmieniona, jak to czasem w 
innych handlach czynią, budząc w Publicz
ności niezaufanie. 

SPIESZCIE SIĘ, by uniknąć natłoku. 
CENY ZNIŻONA na wszystkie nasze 

surduty, ubrania, spodnie; wełnianą, flane
lowa i barchanowa bieliznę, tak samo na 
Z I M O W E  C Z A P K I .  

W GŁÓWNEJ CZĘŚCI MIASTA PRZY TRZECIEJ 
ULICY. POZNAĆ NASZ HANDEL PO BIALEM PO
MALOWANIU I CZARNYM NIEDŹWIEDZIU W 
OKNIE WYSTAWOWYM. — PRZEDEWSZYSTKIEM 
SZUKAĆ TEGO CZARNEGO NIEDŹWIEDZIA, BYŚ
CIE NIE ZBŁĄDZILI GDZIEINDZIEJ. 

4# 


