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jjl?rawozdanla oо rucbu
ruchu hal1d~olVrm
llаlld~оwrш IV
,у tym
tуш z:o.
ZIIo роdзta.WfJ
podstawll do ulozel1la.
ułozenla. budżetów
budiet6w 1840
18~" 1
11
1<luia
t1niB 6 .t)'c,ola).
Ityctola), \V
\У tygodnia
tygodnio DbierlJm
Dbier1ym telinonoetr
tellOOnottr
stawIe tclallyo~
urzędowych na
pul'CIC, 11.
l\. takie
także przez
pra· 1846 r.
obniżal Sl~
nw
..e ..kalJwal
kuywał
stawlo
~аIlУОЦ _ urZfJdowych
па !-QUleCZność
!-QшесznоМ PUI'CIC,
przc7J swe ekonOmICzne
okonO'DlCZno рга·
т. W
\V
wstelklego pl'awdopodo- obni_al
'1~ .toPDlOWO,
stoPDi.OWO, .. ~""wl1
~""WI1 ..
"о.е
natychruiastowegO!
ulltychmiastowegOi ( zaętQf\9IVania
ZlЦtqf\9Ivania odpowie- ,ce.
,се. Potem
Роtеш duio
dużo podróżował
pod.r6Zowal ):10
po , Europie,
Europio, bieństwa,
biefistwa,
udział
udziat w refordlie
refordiie taryfy kil""
kilka &topoi
вtopo; Di!,ej
nit,ej zerL , !!,iatr
Vi.tr ~al •I p6tDOCIl8&O
p6tDOCI18&O
dnich
...do
...<10 pl>parcia
poparcia n~szeg~
n~8zego, .b.andlu
p,andlu b~dqc
I)~dqc ąelegowa~lym.
<\еlеgОW!\~IУШ, ,to do Wi
\Vi<.fdllia,
lfdnia, to do przypadł
przypaill
rskiemu
гskiешu dlll:te~o,
dlll:to~o, :i:o
że był
Ьу' I:i~~IU'L~d~"::.OO 1'0
810 РТ&еto
pruto ~e
~es'c&8
..c&e
Popow- doeho,dnLdo..wl1l0skn
ozmaltemlW' 1846 r. obeznany
z potrzebami
rzadko
!IIoioa
doehо,dZ1!_..d0..w:n10sknrr PaTy:fa
Paтy:fa
ozmaltem1- m
'V
оЬехпапу
potl'zebaml 11 warunka-]
w"runka-j tylko..,
tJlko w n_dko
lIIOiоа 11&i R1Inada
""ratTllt·'
lIfi
mi Królestwa
Kr61estwa
'
'а
a
re- trao6
traft6
na
па dr.iala-

Od Redakcyi.

I

I
I

,V

tO

-

Kartka z tarvfiy rQsYJ" skiRJ"

11
"1

,

:;"1..

i

.

burcyQsz , W
:.
.I
l
,
hurcYQsz
W:
м i/ti
lAi
У
К A
А
prawy. Ciesz)'l
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bal'dyabaszy, Iletmaua
bardyabaszy,
hetmana janczarskiego,
jaocznrskiego, - ale
aLe Marylka
Mal'slka błagała
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(Dtll.lt!l
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\Vl/\§lJie
WłI\śllie w chwili, gdy
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,
шlоdе małżeństwo
młode
шаliепstwо rozpra
r<lzpra wiaJo oо tym 2rzed2гzed,I Nato.miast, atarsllY Buchow'eo,cieszyl
Buchow'oo,cieszyl sili
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uHocio,
оznаjщiе.' XHI,
XIII.
uHocie, stal'a
stara Urszula wезzlа.
weszła. z oznajmia.'1 iluc'bll
аuсЦII z ,tlik
,tak .S~Cf\lśl)lł.eg
.S~Cf\)81)".eg
brotu spr,
вРГ,aа-''
niern,
niem, 1\0
zo Celba powr6cil,
powrócil, dodajllc,
dodają.c, ''że
ze 'fsty.
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wy,
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Со do
до Szonowskiego, ,-gadz!11
'-gadzIlI sili
sill ze
Min~lo parfJ
Min~ło
parQ miesifJc:f.
mieвifJc:r, Zima
Ziша Ьу1n
byla ostrą
озtГI} dzi sill
si\) przyjść
przyjM na
па gór\).
п6г\), '
zd(\niem
Rozwoda zaczq1
si!} serdecznie,
my4ll(ł jеДпа]r
je.d,na1c wiQcej
wifJcej oi .8.niezll'l;
.6Jlieżną; Acioi.ka
.ściei.ka pOOlifJdzy
pomifJdzy DomkowE'1D
DomkowE'1U i
zaczllł 8шiа6
śmiać sifJ
zdaniem Straki, Шу~l(l
~~cpan~j, 'Odwaznej
'Odważnej Marylo!!.
Marylo!l. aа błllgalne
bIlIgalne Szono"IHn,
Szonowllm, Iviodl}ca
wiodąca przez Dllbrowll,
Dl1bl'owlI, zasy· spowaillial
spoważniał jednak,
jodnak, gdy Celba
СеlЬа na
ла jego roz
Jej
JOJ prośby
pro§by zywo
żywo !pU
qщ brżruiały
brzmialy w my§Ji
myśli i ' panlł
рап!} była
byJa na
па wysokoM
wysokość chłop,a.
сЫор,а, Nie mi
miaa- kaz st!\wiwszy
stawiwszy sifJ,
sifJ/ niesmia10
niesmiało i bojaźliwie
bojllZliwie
w sercu,
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ła zresztl}
zresztą sluiy6
służyć komu - stosunki ро·
po· zaczllI
zacz!!l opowiada6,
opowiadać, jak go pojmano, zawi".
, Tybur,cyuszllo,
Tybur,cyusZВo, 1!rnzu
~raz,u niebylo pomifJdzy dotlo- mifJdzy
шifJdzу sąsiedniemi
s/}siеdпiеmi twierdzami
twiегdzашi ze.rwaly
zerwały zano oczy i zaprowadzono
zapI'owadzono w nie~nane
niе~n:ще
t,,!6dcallll - do~onił
t,,!ódca,jll
иo~onH ich
icb ро
po nięja.kiej
ni~ja,kiej chwicbwi- ' sill
silJ zu~eln~e.
zu~olll~e. Tylko,
Tylko. ruło,d~i
mlo,d~i mał.żonkowie
шаl,ZОl1kоwiе miejsc~, Czujqc
Czując w koncu,
końcu, ze
że ma
Ш!\ :fJce
:fJco "'01·
,,"ol·
J!I.1• Wyp
\Vyprawa
powlOdta ,, SlfJ dobrze.
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..awa Jego powlOdła
dobrze, I wspomllla!t
wspOm1l1all roikosznle
roikosznte mIejsce
1Il1еjЗСО ple.rwsaych
plerwsaych ne, ŚCIągnął
~cIl}gn!ll »rzepnsk!}
przepaskIl z oczu 11 znalazl
znalazł
poaczl\s g~y J,D)odszy
J,'II)odszy Buchowieo
Bl1ebowieo naglo i I 8w)'ch
swych 1ichadzek,
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si~ w pustej lcom6rce
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ale przez c"l,
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Łucyi, nadszedl,
nadszedł, lecz Swiadk6,v
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twarzy.
ТУЬUl'СУП' dzion
widzi!\~ ludzkiej twarzy,
skrada si~do twiE'rtwiЕ'Г- '' nie było.
bylo. S~onowski pogodził
pogodzil 8i~ już
juz !II ,' - Wiem j:J.
bylom :te
ja jednak u kogo bylem
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I!raw~e retzajl}c
rełzajl}c 1'0
po sniegu,
śniegu, - розkоposko- II Dlyślll
шу§lll przegranej,
przegral1ej, Ьо
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po· dodał
аодаl - u рапа
paDa Czelechowskiego...
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Ро·
zvli 1 pOJmaJi
pOJma!i Celb~.
Celb~, WracaJ on
оп z РО'
po· ,, c7-ątJm
С7-"tjш tak pewnem,
pelVl1elD, ani 0I0WY
mowy być
Ьу6 ui,} 1110mo- zl1a/etn
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z. jego pachołków,
pacho1k6., on
оп
Dl
ш
od panóW'
pall6w- ~V eselickicb,
eвelickicb, zo
że I!ndciqJ!lldciq- g(o.
glo. Nie etnlJlj,t
etaną,ł na
па wct
wet do SIAdu.
sчdu, Tak on
оп zreszŁll
zгеszщ był
Ьуl obecnym,
оЬеСI1УШ, gdy mnie
шпiе Wi\ZIII10,
willuno.
pomoC/l_ 'VldZflC
pomoCll_
WldZflC hrie~dzfJ
twiщdZQ oblt;ion/!,
obl~żoną, Ilijnk
ak i pllnOll.tie
p>lnowie Domkowa
Domkow/\ nie posiadali
posilldali illia- Pneklioałem
РJ'zеkliоаlещ go n wieane
wieczne zatracelliezatraceuie, konia wo
dllycb dowodów,
dowod6w, aа IV
\У takim
tаkiщ l'I\zio
we wsi, aа ~nщ
~am usilowal
usiłował ·· dnyeh
razio swindkoświndko- nic to nio
nie )1omoglo,
pomogło. Dr.isi
Dzisi j dopi ,,11озЬа(; SIli
slll do
до рапа,
аЬу pocieszyć
pocieszy(: go do·
do, wio
t)' I~o rozstrzygn\jliby
rozstl'zygn\jliby sprl\w\j
l1а jego willzawszy
шi znowu oczy, wothono
wоШno III
IU i
ostać
pa.na, aby
wie tyl~o
spraw\) na
wil}zawszy mi
brl} nowilJ/}.
brr}
nowiną. Na nieszcz«:8cie
nieszczęście ludzie CzeСхе- korzys(;,
korzyść.
Mial
Miał ich niedawno
nieda.wno temu, ale tu i owdzi,
owd<ci, ai w kofu:u
końcu
010
wiono w
I<:cuowskiego, ujrzawszy go, роjшnli
gdzież o\li?
oni? Tyburcyusz Czelechowsld
Czelec)10wslri wie DfllJI'owie,
Dąbrowie, przy staroj
sшоj
Ciemn.o
I<:chowskiego,
pojmali w nie- gdlliez
wol\!,. PUll
Р:1I1 Tyburcyusz
ТУЬПГСУllЗХ posłyszawszy
poslyszawszy oо jeńjefi- 7. pewnością,
pewno~ci/}, co
со si!} z nimi
пiшi 11.1110,
IItało, Po
Ро od· już
juz iJylo
było...
.. , \Vidzialem
Widzi ałem ludzi, ale
ше nie
niе U10'
UIO'
wolll·.
cu,
сп, Dletylll;o
D1ctylll;o.. ,i,c
, ż,e nie wypu§cil
wypuśćił go na
па ,vol·
wol· dalelliu
da}euiu si!} zbrojnych
zbl'ojnyeh hufców,
bufc6w, owcgo
owego р!\'
pa· glem
glеш ich rozpomać
rоzроша~...
no§(:,
ność, n!e
а!е kazat
kazał pacholkom.
pacholkoro. zaprowndzi6
zaprowadzić do
до mifJtuego
IпifJtuеgо wieczoru,
wieczol'u, рrlУРГОWЗШОIlО
przyprow3daono do
N gle sposępniał
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а spojruw l.J
IJ ро
po '~woru 11 oО ile
ilо moźlla.
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potnjelr\IJio i pokry- twierdty
twierrlty tIJ
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п10 na
Па р.
p. na,
по, Z8py~ł:
Z8PY~/:
JOIllU, JII~czar
JOIllU.
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'przekimał 1'0
po CZE'sku i ро
po bez straty czasu kazal
kazał szukn(;
szuknć starego iol·
żol·
- Podług
Ро(lIпп mego
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pIci m~zki(Jj
m~zkitJj 1088, roku żeśzłym'
zеszlущ' o
о teJ'
teз' роrже
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шiаl 15
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еlll 1683
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na,
па,
szep
80
so
na
па
Ol
о,
Die
ин
Da uiecie._
uiecłe._
UCz.La była
byla 8.uta
,-ula i wapaniala.,
wspaniała.. ale stryj i
eatej
nill ~ odparl
еsШ
ni"
odparł wreszcie brat nie okazywali zbJt wielkiej radoAci
radości z
Andrzej
Andl'zej - powinnaś"
powinna( mieć
шiе6 1:ozum
rozum i zdrowo rtego zwi,zku
zwilłzku i i&
że- widocznie
widooznie DOWY
nowy 8zwagier
szwagier
patrze6 na
patrzeć
па rzt:czy.
rZt:czy. Rób
Rob jak ci siO
aiO podoba, II nie przypada im
iш do
до serca.
aerca.
ale nie przychod~ POŁęOl
роtl!ш do nas
пав z zalelll
żaleIII i
Wkr6tce ро
Wkrótce
po weselu, раппа
panna Eufemia:1.
Еufещil\:1. rarn-

.mulno,
teraz:
8ffiutno,
gniew pomiędzy
pomi~zy ::::.L
Stary stryj r6wniez
również tesknil
teaknił do
до dziewe\l~.
dziewe\l~' trwa nieustannie.
1I -cia! ~ ni~ bylo dla ni~go n~
п~ świ~cie
§wi~cie 1IIi1.
mil·
- J
Jakie
akie t, g.a\inie
g.a\inio . wyro~ mialo Roz.
azej nad mq
townrzyszkl. Nikt
8Zej
пщ towarzyszltl.
Nlkt me
ще Pl'zy,
przy· woda obstedi
obatedŁ ~ Sl~ ze
zl! Zbylikle
Zbynkle n - mówił
шбwil
sluchiwlll
słuchiwał siO t&k chl}tnie
chętnie i uwainie
uWRinie jego Weselicki. - Dla.
Dla "il08ci
nilości swej Marylki
wykłlldolll o
о РО'
po· II zapomoial
zарощоin1 obelgi, j ka.
ka ~ g
J1i~za.sllIiellie
Jli~za.s1lIżel1ie
czyt"lJiu,
czytaniu, opowie§ciolJl
opowieliciolu lub wykladOIll
żytku z ro§1i11
roślin lekarskich...
lekurskiclt... Tuk nagle zni· spotkllla
spotkula w Nacllodziel
NacllOdziel
gall.
lńt;t
em do
w Soblszkach. Zbymek
Ittl;tеш
до dwol'u "SobI8zkach.
ZЬушеk iytku
- Posttj,pil
PostłJoJli! tak,
tnk, aby
аvуш6g'l
mógl dziewczo ро.
po'
Roz.azaj~c WII
Rozważajllc
W\I Iwi4zek, milllowolnie
mimowolnie wyplacit
wypłacił szwagrowi co
со do
до grosza
gr08za posag k nota im z oczl1l
аНеЬу to рr7.уjсщniе
przyjemnie b,ło,
bJlo, gdyby mło
шlо rWllć!
rW!l~! - gwaltQwQie
gwałtQwoie pr~flJ;wał
pr~/Jt;wat ~byniek.
przYPOul~ial .sobio
przypoul~iał
воЫо Ztly~iek
Z{)y~iek a1o~a
a10~a ~arylki ! siostry, aа gdy chci
chciwy
\уу szwagiel'
szwagier zgarni~ł
zgarni~l J akteby
сzаsnшi zaszli tutaj i gdyby on
оп 11.6gl
mógł
- A
А jnkio
jakie miał
щiаl przyfść
pl,zyJA(; prosić
prosi6 oо j~j reT~
w
w odp~~ledzl na.
па . złoś!twe
zlo~ltwo ~r~yclllkl
~r~},сшkl lJan~y
lJап~у ! pieni"dze do kabzy, ~etman ,uAlDiechlllll
,uśmiechnął Sil;
Sl~ dzi czasami
DłJobrowę zabiegl\llC
zabiegnąć do nich 0'1
n'l kil
kl,) ро
po tem, co
со sTo stalo w NachodzieEulem!,
Dqbrowle. I'[ zlo!liwie,
złośliwie, nytnj~e
bez gorzkiego szy·
Eufeffi!1 co
со do .prze~hlldz6k JeJ,!"
JOJ '!" Dqb\·owlc.
nytnj~c nie
nle Ье!
82У' przez Dtj,browl}
Еufщща od dnia
dша pierwszego
plerwszego D1e
nle clula
cluln sym·
8Y11l. f derstwa:
Euf~Dla
chwilkO·',
chwilkO·"
''
usprawiedliJ!ial
usprawiedliJ!iał 8~arz.ec.
s~arzec. - Weselicki ma.
та
wa:1yl. Dziew- I _ No tIа terllz kiedy zapozwiesz mnie
Nie przypuszczał
przypuszcznl I\aWiJt,
nnWiJt, ie
że podobne my.
шу. slusznoSl:..:.
słuszność.:. '. Zresztl} dziewczO
dziewczo . oburz
оЬагх ne,
patyi do Marylkil
Marylki, sam
8Ат to zau
zauważył.
ali
śli obIegaly
oblegały te:\
te7. gl"o,,~
gtO\f~ Zhyuka,
Zhyilka, który
kt6ry 811}
Się z uczuło
uczulo glOhoko
głOhoko t{l, co
со Eufemia n'agad
ńagad a
а IV
w
CZ\!
СЖ\! рrzеsпаdulо
przesuaduIo jej ,ł widoczn.ie
widосzп.iе IW
w sp6zJ!io.
łlp6z1!io. do 8Ildu?:..
8Ildu?~.. ,,
"
ukrywal. J
Jak
а" młodzi
шlоdzi państwo
pallstwo w Szo·
8zo· gniewie ... I - lIie
nie -dziwię
odzi"i~ si~ .wcale,
'wcale, eе оuDych
пусЬ amora~h,
аПlога~h, aа Czelcchows~1
Oze)cchows~1 - teu
teo plerplorTyburcyusz udal, ~e nie
nio poznal 8iO
siO Da
па tem ukrywał.
kochają si~ jak 811
SIł 82"czOśliwi
вz-сzОsliwi i ln·
In· cieklo...
ciekło...
..'
Wlzy
wy.~p~egowat 8~badzkl
8~hl\dzkl Rozwody
Roz_ody zZ ironii tych sl6w, ośmiecho'lł
n~miechn'll się
8i~ nawzajem
nawzajellJ nowie koohajq
WIZy wy.~p~egownt
skawi
otaczająoych, nadmio'lIit
nadmie'lIił raz o
Zbyuiek I'oze§miat
I'óześrniał ..slo.
.1
sknwi dla. otaczajlloych,
о 1) ' Zbyniek
..810.
~nr,lk~, lutrygowal
~arylk~,
lotrygowal I podburzal... Moie
Może i odpowiedziat
odpowiedział lekkim
lekkillJ fartel1\:
fĄrtelń:
tеш, przed Zbyńkiem,
ZЬу6kiеш, nIe
nle synowiec za· •- Widzicie
\Vidzicie stllrego
st!lrego 8tt'JJ"!
stryJII! jaki "" mi
щi z
DJgdJ
ntgdJ lIIe
lIIе dos71oby.
d08710by. do. "ybuchó~"
"уЬасhб~" tak ~wał"
~wal"
Do piekła
piekla gl~boko, do nieba wysoko, tern,
сhшurz)'1 czoto,
czoło, nie wyrzeklszy
wyrzekłszy nlli
nni 810'
slo· niego adwokat! Nie mamy
mашу wioc slu8zno,
słuszno· I/
łownych, gdyby D1e
ше prJ:888dDla
prl:esadDla gorbwość
gorll.o~6 ' aа do
ао sqdu
sądu tylko kl·ok!...
krok!... Ale c6z
cóż zno\vu?
znowu? chmurzył
towDych,
sci?
.'
wa.
.,
ści? Му8IПУ
Myśmy willl1i!
winni!
Tyburc~'u8za... .
Tybure~'u8za...
.
Proces
Ртосев między
lПi~dzу nami! Mallly
Машу przecież
przeciez spi. ",n.
Po
Ро niejakim czasie stancc'
stanoc' przyszedł
przY8zedl z
Oburzal
Oburzał sill
siIJ na
па 'pozór,
j>oz6r, ale nie 'przeczyl
'przeczył
umowo!......
. Pon~lDlo
POt~1J1l0 t,ch pl'Eyk!ych
pl'l:yk!ych n,t)'śh
II.I)'~II hetn'an san
зап,.Ił UDlOWO!
iOn/l
iunlł nowinIli
поwiПIl; opowiadal,
opowiadał, ie
że Marylka,
Mnrylka, id,.c
idąc temu·
tепш·, co
со stryj mówil.
щбwil.
l'JI
aro
пае opleral
opi erał 81\1,
BIli, aа ponlewał
ponlewaf 810strn gor/lco
gorlł co I
1
ł
lI
аоЫе zosts(;
zostać paniłJo
panitj, Ozelechowsk'l,-;
Ctelecho\l.k'ł,-; - 1!.Ш 1 ш.а oо warte stj,
BłJo рp oty,
oly, prze2
przez kt6kt6· w niedzielo z mężem
iyczyla sobie
П>\Jzе ш z
Z ko§ciola,
kościola, spotka- 81uszlloA6
Słu8zność nie 81.uszoo§t...
sl.uszność... Stnlo
Stnło
po
ро lioiem
lloiem Nar.odzeniu
Nar.odzeDiu wyprawil
wyprawił jej 8ute
sute re wl.ezc mozna!
шоznа! ...
la
ła rzqdco
rządco z Domkowa
Dощkоwа i szczeg6/owo lVy·
\vy' Rię...
Ri~.. Nie ma
та o
о I czem m6wić,
mбwi6, Ьо'
bo' co
со sto
si'O
1',
па kt6re
s%lacbt\! z calej
. Cicho,.
Olcho,. glu~ho
bylo w doOl
<1onl kowskiej pytywala go oо zdrowie раnбw;
", na
które spro8il
spro.ił szlacht\!
całej
głu~ho było
panów; - rząd·
Iчd· raz 8tdtO.
stało l już·
juz· sill
si\l nie odsf.ltnie
odsf,anie.. :.' Ale! dle!
аlе!
1I'yj"tkiem państwa
pa1istwa Szonowskich.
Szопоwskit:h. tWierdzy.
tWlerdzy. II -.
. Ole
шо we~oto. Cóż
Обz dziwnego,
dziwllego, ca,
okolicy, • 1I'yjlltkiem
св, widzqc
widząc jej serdecznl}
serdeczną uprzejmo§(;,
uprzejmość, zupy' mam
mащ ci jeszcze coś
сов opowiedzie(;...
opowiedzieć... Rozwo.
Gdy orszak
stal'~ рап
pan .A
orszalt weselny
1Vввclлу udawał
пdаwаl siO do ko.
"о. pozo?t~b
pozo?t~ll d waj
waJ sall~otDlcy,
S:\II~OtDlCY, star>:
.А n· tal ze swej strony,
rozkaże powiedzieć
narzeka, ze
że lIie
uie mógł
udowodnić prawl'
praw/,
811'ОПУ, co
со rozkaze
powiedziec da lIarzeka,
шбgt udowodlli6
io~, 11tary
8tary рап
pan Andrzej często
cz~sto ogl4dal
oglądal drzeJ
drze] JJ .ponury,
'p0nury, m:lcz'lcy
ш:lсz'lСУ s.ynowlec.
s'ynowlec. ..
iola,
Dllbrowy, nie majqc
majllC swiadk6w,
świadk6w,
w Domkowie.
do 8tarej- Dqbrowy,
.it
ei, na
па .looow8k,
lIonow8klł twiel·dl\l.
twierdzę. Zbyniek ani
aoi
Zbyolek
Zbyulek zakazal
zakazał WSpol~llDać
wspOI~llDac nawet o
оМа·
Ma·
- Glupiec!
G/upiec! _. mruknqt
mruknął Zbyoiek,
Zbyniek, ale ро
po aа ze
że ich nie minl.
miał. przypisYl'I:ał
przypi9YI'I:al to podstę.
podstfJ'
еkit'1П uie nucil
r.ucil w tamtą.
tаUJЩ stroo\:, - sio. rylce.
ekil'JR
chwili .dodal:
.dodał: - Cóż
Обi powiedziała?
powiedziala?
РОIII
pom
i lIie
nie ukrywał
ukrywal wcale
"саlе
etr.
etra j~go рп
prz ciwnil',
ciwni", utltwila
utkwiła t.'\1lI
t:lnl zwycit;.
zwyci~Nazajotrz (10
po nie!ldalyn\
nieudałym napadzie n/\
ПА Szo·
8zo·
- Ze radaby pozdrowić
pozdrowi6 obu,
оЬи, ale
аlо oba.
оЬа. 8wego
swego
nie wic, jaklly
jakby przyjęto
pozdro·
tryumfujllCe
tr}'umfuj~e "ejrzeDie,
wejrzeDie, 1\11 oblubieuiec,
obIubieoiec, 116w,
n6w, polecił
polecit osiodlac
osiodłać Wietrzyka,
\Vietl'zyka, zapako· wia się,
si~, lIie
przyj\}to jej l'ozdro·
,
,I n q o
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odpowiedział sturzec,
starzec, otkwiw
utkwiw
wienie ... - odp()wie!lzial
1I'00ullli W81'
w8zy jll,
jq, u6miechn'll
u'miechn'łł siO t:lo§liwie.
złośliwie. 1'11\6
wać wszystko,
wszY8tko, co
со l1alezfllo
należało do wychowanicy
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n
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I
I
I
BZy badnwczy wzrok
wZI'ok w Hynowcu
blYnowcu ...
~ytakuj~c glow,&.
~ytakajłłc
gŁOWił. Szkoda tylko, ie
że nikt i O!leslal
odesIał siwosza do mlodej
шlоdеj pani. Głębo·
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•
I
Zbyniok ' chrzqknql
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11
owskich nie
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spoglądał dlugo
długo w ślad
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20.
,
,w
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• 11 •
alo nie chmurzyl
chmurzył si~ już
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upol'nie.
f
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odjeżdżającym koni elll.
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Ohociai oо !lfaryl.
!\faryl. ale
W
\V kilka dni
dlli ро
po tem
tеш zdarzeniu
zdarzelliu stryj An. (O.
(О. (.
c. n.)
panuie Eufelllii ce
се ani mówiI,
шб\l'it. ani
alli pozwalał
pozlI'a!al wspominać,
wsрошiпас,
odfywajl!cy
odfywajllcy siO oо panoie
po.r6cil z Kyrczyna, gdzie przypad.
dl'zej powrócił
lI&J'd~t"o i &/o'/iwie,
&Io'/iwie, teraz
terAZ lIIilcla},
Illiletal, jakby my§llIl
myślnł jednak o
о niej lIieustllunie,
nicustall"ie, - co
со drzej
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•
,
"
potknl 8iO
siO z Bawol'elll Weselickhn.
\Veвelickirn.
JIII.
ł py~ n"
ną j~yłtu.
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pl'Zypominało!... Jukze
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шll 1
j~yltu.
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(-) Apteka fabryczna istniej"ca
istniej'lca
szpiszj>i- I - Biuro p.rady prawnej. NI\
Na skulek
skutek wnic- Bulgtlryi - i twierdzi,
twiel'tlzi, ze
że 8&000
eamo zy<=nle
ży<=nle
T~'.I·a... u." ł' c.... ELb.HW E.
tlllu
tll1u " .., zn kll\c\ar
kll\ llnr h
/1 8~ hel
WJwy- ionego prze7:
przeli adwok t6w
Ł6w przy i~lych ро·
po· Iftocal'lltw
Inocal'llt". IItntmllllia
ntntmllnia cal.i
całości traktatu Ье
ber..
1
J 886 dla ro· d oia,
uia, sqd
sl1<1 okl'\Jgowy
piotl'j,; w
powinno ргzеkоц6
bulgar6w. ie
I
roku 1886
o kręgowy piotl'k
\li ki
w dniu JiAakia.o POWiODO
przekoull bułgar6w.
te
,1'
1111 li Z IIl1i.
\Iui. 7
<1,""
j_
1,_,
..
__
po- 24 rufloia
ad_okato
_
11.lda
81elda
роruclnia r. L udzielil
udzie1il tymie
t1mie adwobto
0- ..
,
17,039 r.
с.
kop. przy i ęglym
~glуlП poz"olenie
po%"olel1ie
w
\у gmR'
gllll\' nie bOdq, PI'zyjotQ
przyjotę iadne
iadoe zamIary
7.атJal·У grozi6
grozić
J.,.I I\IIUZ
I\IIOZ kOI~l~ełlł
giol,}, .
kUl~(~eh' ,iel(}J
tego "'yd
wyd no
Illat.eryabiura
porad рга
pra mogllce ogtilnemu
pokojowi.
z.
wek.,. kr6Ikol
....
la •••
по robotnikom
robotl1ikolU 111
&t.eгуа- chu "du Ыllга
ogtHnedlu J1okojowi.
z• ••
kr6Ikol.r
..laaw.
щr-. • • .
16 op
ор trunkowycb i narz~dzi
паГ%~dzi chirurgicz- wnycb dl
d1 biednych-z
biedll)"ch-z warunkiem
wаruпkiе ш zlozenia
złożenia
Konstantynopol, 6 ~tycznia.
чtуczпiа. (Ag. p6to.).
p610.). aа H8r' k ~.• 100 litr-.
b2G6
Ь2а6
r;!.IJO'lIlfll
IJOI. ,lfl l н
I l..
l,. . . . .
10.61
t0.61
1010
lO 10
nycb
пусЬ za 66 r·
г· 3 k
.,do
'łdo i projektu przepis6w, UJaj
шnj
okre- W o~ salonicki.u
wonickil\l zeliranb
zeliranЬ 60 Ьаtaliоbaialio- .,""I ł Pl\r
1;'
l;'
"НЮ!
Ił
lVQ
(r.
,
•
,
«l.16
75
(- ) UmundtJrowanie otTzyn'la
otтzYI1'1a i e a/)'
aly I>erI>ОГ- śn
§П ć
6 szczeg610wo
szczeg6Io\\'0 dzinlalo
d z inłało
tego u(a.
Щ!I.
I]
~I~' Wh
Wi •••.. Ił ... rl II,,)(;1)
1(;1) n.
п. . . .
8620
MD.bO
Мб .ЬО
80nel
800еl luibowy
lużbowy z browa ru Ansi
Aost dt.a,
dLa, lecz
_ Totalizatory. Pogt
Pogł ka
!са o
о zniesieuiu to- J16w
nów piechoty, 6 pułk6w
putk6w jazdy,
jaz<ly, 60 ро
po 01&
la p.pl.r,
p.pf.r, p.hllwowt:
p.hllwowo:
t.yłko POZ
ż Ilc, piwo. N
rodz ijО uО re·
la i\l
il,l prz
pn dwczesnll.
działa. W samym
t.ylko
J'O!
re' l talilator6w oknza
okllzala
dlyczesn". MaМа- wych i 32 g6rskie dziala.
зumуm KonКоп- 11...... ".t.,
' ,.'·1 f.IM...,i
ł •• K...,ill
tl Itr.
I{r. I Ił.
I~. .
0'10
0470
'81.40
'B1.4ó
fnru
fnro ie
ill
lJlani
lJ1ani zyskaj1a.
z)'Iikaj/t,
11Iundurl
Dluudurr 00- j tylko nasUipi4
nasł4pi4 рее/ПО
pnne ograniczenia
оgгаоiсzепiа dh\
d11\ stantynopolu
staDtyoopolu wykryto f&tazexnill
falsze.toi\l pienilldzy
pieni\jdzy U,).
L{,). I'u': W8claol!rua
W8cl,ol lrнa
. . .
100 10
lO lOO.llO
l00~
I.i
l.i,t,
,t,
I.
l.
.
betpłatni
betpla'ni , •
G
Gj.~ 10
to przy 0,.
o,. 1ł~ me
rri e 11.1
па! ź4Cyb
i4ЦЬ do
до towarzystw wy§cigo·
wyścigo· D/.I
n/.l wfelkt~
wlelkt~ skalIl.
sklllI,J. Zoaleziono
Znaleziono 10 waohin
шаоhiп i
.,
,
.' ,
"
I!
II
WJ. aJlLalkb
a.nLalk6w n iszcc,
ivcc,
G.d:&iaL
a.d:&iaL
w>:oo.
",>:оо. WIoIlowanc ~ sak
Ślk Ił pu~li
pu~Ii r.W1Ch
r.W1C!1 lJO' lIlu6it
дщ6it ...oо
ych
усЬ bilet61'i..
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ho.dowcy," - Ьо
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PISI!IO prOSIli
pI'os111 ks. Battenberga, aby
аЬу powr6cił
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Zmarli
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\у doin
tlnin 6 i G
G . IY
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1~ t.
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lic,bie
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lłJ
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5, .,
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chała .zalD.lar~ o~łoszeDla
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st~'cznia. (Ag. р.).
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", ~i.C'r zn
u 2, kouiet
kouieL 1,
l, 1111
mi 00 Tieie
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'.
. .
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о, Katarzyna
K atвr.yoa Doma
DOlJla
, 1l.., 76.
przez muzeum
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lo
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dlloia
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• t - , • mi o
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<1s.ieci elo
cJo I.t
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powszoctlnej tlindonl('§ci,
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ZI1S1\d'Lio § 90
ogól.
og61.
M.
М. DłlJ'KllR
DIIJ'JllaИУ,
YI CIQClQ.
UJa
uш dr6'
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bedli przez ри
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,
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OAlICJt
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MarkOWicza dla OkazlClcla.
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Jпаlоl tnich
tnicll i k.i,iki do
иn z/\pi
zlIpi 1'l'ania
"rania dOlfo,
d6w
д6У ItgityDlacljn)'ch
ItgitYnll1cljo)'cll robotnik6w
oru
Oru

lO

•

pl
PI

•

..реа-ь ДО

.m.'" •

do wiadomo§ci,
wiadomości, ii
iż z dniom
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taryCa w awiqzku
llwi'lzku M08kiowsko. Warszaw·
Warsznw·
w,Jliej.,
wдiej" Ktella Xi
Ха 773.
skim
аkiш na
па przewóz
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