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wie. do ~erca. ~1l~":IOcw.uy m l. tu tIló, 'por~. klrlacyJuym mal\l\wrem ~1I ~trODy klero,.n\·
rZ6my l, lI,llll'ę l 9U1UIl\kacl8.
zorem oabJI 8~V I" 2,.'m:kll ra,..t, w, apy woale relrcy) ipi~l\l ' wl'1'8zaw.8kich. ,
• ka partyi belgijskiej, P, .Berłjl;on<\1\ Lysena,
,I , 'j " , - I,
przez Gill..'oego :NaczęlnilJa ~raJ.i, ,en·eEal.
Ko'eJ warszą .. ę~o.wiedeńs~a, jak Wi~O' (odp~ftym dli.lqie róllluiei • pisUl8f:b za·
DfOai w.,n,e. . ' l,! "
I .I
;
adjutanta e;~rk'f, ~a prI:1.lYlł!eaJi'
M. I!IO. s~utkfem... ykupu akCYJ przez M ta· I;raDlcznycb pr~n radł zarZ.lldz!'jłlcłl), ~.ko· , - ~yikl I<;IHUI~t .l.gl./40"r zaJł~y Jest
at&cha Peręyl. W przy itrOJo'!Jc'L .'"spaP,in' h~tów zagraDlcz~tc~, pr~est~a w ~~ce . el; rn ...groljladz~Rle ogólne ~ea oporu ~at",lor· k~eat~łl doprp .. a~elll~ ,rtekl , D~.llly .1.8'
Je salonacb zamli:owycb feb~a'lI "O ok<ło gtjł.Jk6W1 lłapuiOi§ci; wapouili16nl ojalet'ł d;alo blllloa I Spl·.l'9ld&D1e ra.cbuolrowe za chodnlel d~ Itanu ta~I,gQ, deby, l1lo ź h .. e
'1~. b,61i z Ro~r6~ dYlln.'!arz," pr~~,ta"i, do ~ry stJekula~t6,!", cz~.t.j wody, d!t.1rt6. roll; 1888.
,I
I
by,to kurąow&/l.ie PIIro"~" 1 rZO<noycb po·
Pll nlider b,urzą'IJlch ., Qbra!1acb, któUIll mlodzy RfA I Wlteljsklelll·
,
cleh władz wO~lło .. ~cb I. CX.. ÓIIICb, tu~zieł ryoh mtereat kraJu I oficyallstów koleJllw eh
I I I
przewodniczył " kl\ridJ'd.t part,i belllij'lkiej,
Drogi że~ne.
,
.
zaproezonych' oa6b. ' U wejfcia rwit~' pt'zy. me mojt UdDego. zeacu\lia.
bywaJllC'!ycb, jako g08Jllldan, J,'E. gępe al·
Niekoa\yst:De ,.l'aŻ80~a, jme w,wertt1na p. GołowiOl po .,,,ietnem poj.dll .... ~Dl
- Z ~eterąburlla doOIW4, że . tworz)' 81 11
go ber'.Datot, .. \08l tQP oej z'aś sali' jello Ufał) opwq, l\lubliozot spekulacyjoe, weald nieq. pr~,lIIó.,..ieoi~ p. Blocj:a, falla zar~dzaj,ca tam to .. arzys~'lJo budo,"y dróg ieluu,ch
tonkJ.
godz ole 10'/. przyjechalIlII raut krywanB .ap~d)' ako,ona",auó • •",gradłoz. osilłgolłwszy J'atwi8<d~ellie budżetu Qa r. w P\lrsJi" r07.porz"'zaj,ce kapibłem 13
J. D, M. stach peraki i w to ..arzyst.ie oycb! powi~ksz~ł jewzq~e fakt.pojaw,ieoia b. ,.oraz zatw,erdzeoill ' .projekLu Iik.ip"",yi wilip06w rubli. Podanie wrllOZOOO podob.
Nahzd. lnika' ~raju i j o mal~p~i P~fI' aiV " p/s'emkll bblgij8~i /L" u.C'óte libr." kasy emerftaloej lila pficyalisth kolejowych ,uo ul\Cbo ..i w czasie pob,tu jego .. PUer·
.~edt ~b lalopsdb I
ffitt<f \"Ie}.' 8ziUejlu ar~k~ł6w, Hyty"uJ~cyo~ I!0~po lir: oprac!,wlln~g~ Rrze7: , ~mJcb uczestników, sburgo. • "
.
. . .
.
klftglJ zagrr:'" mi ha
lello, a q&stop' k9 i!otYllbczaW/'w" rady :t rZłldzaJlłCe} to"lI· uaŁlłRlla ml~J'F.a 1I0".j. PropozW:YII rady
- P0CZ4~'zy od dOla /lz"leJuego kol~J
nie _Jkolrała kil);:a iuóy~b ut .. orów pod. n,,& ' kolei ..IaraztJ"$'ko'.• iedl.ó.ldej, :vi któ , ~o do ~stjlpo .. ill.llia ~,widendl nil rs. 13, iw,ngrodzl{Q , dlłilro".ka wysyłać bQdzle
01... wieczehy ..,tworne), ł do której ' pr7:y I1cll zahlłd kolei oskarżano "Omal te nie o iujmo ,i'J,kszo'~i' 1043 "losów za !,obec codzienoie 7l O"bro .. y ,10 K.i,elc poci"g
.. sPÓlńY~, atoIII zuiedll: ' J, Q, ~ S ,ąb, uadui~.cia i domRg'anó siO' refo~m! w ep'eku . 569 glOlÓ'I I!rz.ciw;,-nie pr~e81:la, z p~wo· miOSZllnYI z WAgIIUllmi wazy.tkich trzech
.
kla" 1 foci4S; 6~ ł'iCzyć. sill b~zie w Dtr
obok, niegC? Gł6.o y Na,czelnik lir jJl z' I al· lacyHlycb eel~cłl t w'Iazr~bowaui.a · ztuczn9gq I du bra~o ~iO!<azqAci '/. ~łplów.
fonk" diilej ~oJ!r8~ K'rUdeoer, g.8oerartd:t ..ldóncfy, or z ~drrowo~zeola q8Z~~~dno.
Dl> I)ow,J rady, ~tórel skIalI ..y Ol kI z brl> .. 18 z POCllłglem kolei wl\rszawsko . wl~.
Popow, .. leYkt .. ~zyrj, ' aoie: Sarooo.~ M'e.1 ki ile sskodd' dla samej instyfuv:1 i intere'fg/080waoill, llrue'" U88~puj,ce o.q\lJ' pp. deńagiej przybywajłlcYl1I o godzinie 8 mi·
dem, Konstanto .. a
II;lka'l SŁarYnk,ie .. i· 86 .. eUonoń.!\'Cz'riyoll kraju, Wszystko to sa· K.. rol M'I.ie~s~~ ), (9~~ «l.), K. .S .. iocloki nut 56 l'IieCl~lfem.
ezowa, K~
' rdiCka, Broko..l'. Ńaar.EClAin 1oitrłyło za1DtElreso.sole, . z jakięUl opinia (96~, GUIIIC!t (lłtll), Gpł~ .. jD,1(1l5P), L~bo·
Pi"nił~z...
po ' wleczd ' 1 zI\li~ylr.zy • • iO do gt,lIerał.1 publiczna hllzek'lw-ła rezultató ..,' Odbyt.go I ra i (940):. 'Do ~o.mi.yi rewizyjoej ~o·
- hNo.. or\Mijskij telegraf" d~osi, że
gdbernlltcl '4 nerał.adju1aqtl HIlr,~, .,.. Iw dl/io 24; b. m • . ogółn'go -tgrom'dzenill j ata i w,brani pp. qoldstUok6r, Slepczyńeki, "krót~1I ma być przepro .. adzonlł ważna
wleaJł a JeIlO 1EJ.1 portret awój na ,rilelOl\ej l akcro~~ryo~ó'!'l drogi żet. wF.ąw:sko.~ie . Yaguitot i YfU1 :Ępęraele, \~.zyatk!e . t~ r~fDrma. fi.nan~ .. a: , kooweny .. 6% poiyc~.
' ''~~'. 0flferu
a \ 'słp4ca otoczonylJ aeL~kleJ. ' l{'e lUót~b przed zebr.ti) e~ Rla· 1<l80by 1,:11 k",nlłldJ!t~ml partYI ,b.lgIJsk'.J, kI paPlero .. ęJ na 5% . " " Jeduocześule
wlelkf'J W.. rtó4CI br,la ·ta~tl;,..Do poda. 18 110' /ja4!~11i' ."!ad9D1um, It.kołilj wledeó: ~tóra t, m .poso'lem z,'iEaI! w:ł88~~. ~ .. d~ Ula blĆr~ydauy .be.war!lnk0.wy ~akaz wy·
rODku dol,ozod' tir' ~~tdll~ ii~ ~~ih Jo.y. I ~e: znajdułe 111 w r'Qku belgl)ozj"Ó", .Tuz
Je'ltto zWJ~I~d .. o aJ.azmeJue, IJllozCZanla S·/. btletDw I obligaCyj bauków
. . .
.
ku 'peroki,!,: . ' Po ukOłlezo01m bl'iijz 6~ide-lprzy. 6.btlao~u llrze ..odnicZlłC.t:~ 'ze,brania, ...o~ k ~rello lIiko!,. ch~i1Q.p. niepo~dze · 1 zi.lU,kiCh.
atrQ konl:eilcl. J.
M!) śz«cb ' Persyi Pr'z'\J.lzWyclva't'wotielgIJozyków zapowIedzlat fakt I nl~ Jak op. w 'ptA"le D1.zahrlęrdZ8DI" dy.
- Według dOOleSleń z zagranicy" pod.
szedl taz jl.łzct\i po alIlonaclr, przyczem ' l'9zilziel.ola MQ ~1/,8bj"c1ch da. awte grnj,,: wldeuoly, CP ,!laraia ,~ek\llantó. ' Iagrujqz. pisach na nll"Ił po~lczk~ roskJl aajtnacz.
maUouka Nacdlnika kraju W;zedsta .. ila 917 i 69l1, \l1086w~ I z ltf6r~ch plerwlu j).. ID)'ch loa koa"t,y P9.t6rnego przybycia na J1iejszy udział .... zi~a .Bruksela, u89t~pui8
Dlu. "ehrane Iłamy. Sul:b J opałolit · .eam k IUa'. 49 be~·ic\Z!~6W. ..
) ~ u _lz~t. '·lIn ,e zn. par~ !Ybtd'Jni i iuall..uaLy, J.'.... r.yi. PrzypDlIzczaj". źe plUljli.uj~<;J' ao god:ihlle 11 · m. 40 .. ieczÓrem i udał ,10
Nie 6ęl1zld y sl~ .. d&"f~1 w opi.ywallie ISkutkielll opó!uieni .. w wyplacie dYll'idepdy. trzymaj" w Bruk ••1i 6% a w Paryżu 7°/.
z powrotem do Belwederu,1
po je
od, i siciegół~,, ' na ~ . bifrtli .. ego~' o p'oaiedz~ ,l. Zau~a;;~ć UJlI~ty, że belgijczycy r. panem od podpisanej sumy. DOIl\ Rotazyld6w
jatd_ie raut ' ,, ' wkrotl:e za1toficzyt . . .
I nia, zazoaczymy tylko .. kr6\;I(01!il! lIatatecz. 'LleeneJII na czę)e protestowali oa zebra· .. ,p/aca od poniedziałku S0"lo od eum
r
,
I
1' ~ tellQ~ r,ezu~tY. llI..K!'Y,H'kąwJl.llf(lJ{:t8Z ZH' 01\1 przeciw ęrzypis,wanhl Im ui~przJJaz· złożonyc\l tym domom, które podpisały
.
'
. 1I~anic~ goapoąarka dolyclicza.o~ej rady za· t,uych dl, krajU d4ień, ale o 'ile było to willksze on\l1Y.
~łld.~j"cej, ją" wykaznj~ pnyLo/:zo. nu l uderem, OKażIł do))iero fakty przyszłości. - Ogl~zol\o nlU\topnj/ł,C8 rozporzłldze.
,
•
I zebraoiu orzV~9 .. ne cyfr.y,. "ydala ś .. ~etoe . To jest nie"łl1pliwem, że apatyczni, po· oip mioistrjł skarbu: znajdujłlce. Bil} jeSZC7.e
-0- .
'1' \ ,
"
reznlt~ty eksplQatac;yi kolei u, rok .epra"o ' zbawieni .... wiQkszo§ci poczucia 0 ~Y"8tel. w losowa~in i nieskonwertowane pi~io
Pr.HO i publiCZtlot6lYlvt. ~r, oI.-cie.ka. zaa .. czy, Przowyżk ...·.docbodó. uad wYda- l skiego i zrozumienia wla8o~ interesu, prOF80~.o 'skpp,olidoOlJalle obLigacye m ·
wa walkIi.. jak, • t,ch doiacli alocz~nó'''1 tka mi. w~oosi 4.. S~7,743 rs., z. c7.,e/{p po ,za. k~pitaliśo uRsi, nie P? "".Z pi.rw8~y i ostat- ~kicb ,"róg ż~l;az~ych \ P'łel~"czRjlł I. sill <lo
Warera .. le O eter Z8N,ilu Ip~a ... kolel ..ar· rpokOJebIU obowlilzko ..ycb C!~~ąt6,.1 pozo'l Dl zapewoe, poz .. oljh sl~ ~, tO~~'G~" zyć ..,kupn: ob.hgacye plerw,sze) emlsyl rpku
azaw~ko.~ade6sk!e3 . Stara tĄ a~a ko- rItaje. rs' 1 2,~!'71993 'cżfstifJ!~. zysk . S~!'.?: z~ów w kr~jv ?b<!yw" kRr 'lalom i zagra· 1870.. ~ . 20 . si~p~i" (l !,rzę'oia), obligBe~e
munlkac'Joa kUlo ..a ptna.... !a po.JałU\llzdanle kdmls, n re:&ywlz,jpeJ, 8prIlWtl~J,C~JI'IIICZn,m .konomlcznym wp
f,rzecleJ emlsyl roku '.1872 d. ;9 wrześn ....
przedai~bierst.;b ekonomiCRe, daje zarobek jTacbnnki za roi 1888, wykazałd lie~Od8ta
.
• .
(1 październikal, obligacye czwartej .miayi
tyli",om rudZI i atano .. i 1QkacyV dle. WACI_ , wność zarzy.tów, wymi,rzo'lycb l Nl\~iyko~ ,
.- - - r,' 18'1'8 d. 3/15 paZdziernih 1889 roku,
Dlch ta
ł6 .. kra·o .. f h;' li tjli da,'i 1/ . ' ,arztdo.. i w pisniach zagraniczhycb,
{el ' I. ,I .
~
a rachunek ptooen'ó.. kBł.deJ emisyi ta·
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(D(ll'z, ' ci'lK - pulrz ,Nr, 121).
Ni'llIIIjomy miał o. 'eebie Óloagolilki
koiucła bauDi, łrełD4 Da wierzeh \)br6cdn,
Da głowie zd old.bny kaptur bobtowy. Molojcy, biol"c prlyjeUtlaj~8&o za
Y1 ..dca. ()d monpłów, li łaluimi prze·
ciw llieratl ",,~i1i. W,jecłaa...y afoli
z lalU i sbliływszy slO dOI lIpadlWtegó
wiaka, z któregO epunc"6 .iO n"ełalo
y tacha lek, doli.O, mniemaDy moo,oł uiadł
:l keaia, .nacił I sisbie Jroioeh i oezool
YUl.ta oh, ku 'ujwiof!nema iob Jdziwianln
uIruala si, .nie.. iata, w białej pł6tienoej,
jad.. abielll uytej .akoi, ~ pn...I_a,11l
prael plecy łukiem i połyskuj"oym toporem
n p.... . .
".
- M'."oała ... al c6rIuł Dan&g\l bcJjat'tyuaf-"
knyknOIl mołojc, tacllolecy, oczu od pra••
ślicznej i od .. atnej dzie .. czyny oder ..aÓ ' tile
mog,o. O~a w..akt" ola apojr.z~w~ -o!'.
wet na nlcb, t,lkOJ ~D.&a"laJ,,,·łl:o\lI&
w miej.co, gdz!e i z oi~go IIladła, iy.o
~... ,u.lnw.ałl 6cldln, .1It6rllł1y w do·
bll" ..j66 IIIOgl •• , B~.trl J8l oko Wlrr6tee
odbył~ w s.. rokohstu1~b, .&nftliłllJ~h
paJlro~18cb,. kolczłllJtych Jet,n~cb "",kle
l całkiem o18mal ukryte przeJ6cle. Pewnym

imienillol wypros~ował, .poc,zelU z .ycl'lguifJt&mi ra·
miaoy k,u Mirosla.. ie post,pi/.
,Pózdrawlluli " . wal,l -,s~~c~etłl~ kr.
- C6~ ci Row.iedFiat?
.. •
- C6rko Illoj~!-:&Ił",olal- ~idzę .teru,
mado przema.. lła, IkriLADl8J~ 1 '!18Itka.
- Sples~J~ m\ kazal, aby ClfJ, ojcze! u · żeś god.0a imlęma teg~! :S" to utOtnlEJ sloSpieazylam siO zwiad mościłl, te I hó~da 8pokoj~ i pocieszyć, córk'ł, dzieckieol t.oJem WIo mojego syoa. .D~ielny ducb jego prze;<
monifołÓw · .iQ zMita i przed tfil'Pzorem I pozostać, bo i ja, ojcze - to ~ł08 jej za. oie przemawia. Temi s/owy ojc:owskie B8r~e
jeezcztf tu alo zoajdzie! 'WiOe' ku, iy'b 'przyjÓ· ddal-sierotłl jeat,m: ulraailam ojca I
moje zdob,łail! Te<;az lżej mi p~1.ie apla·
ciu l óaletiie l czyóc1e pnygotówąnlll.
.
- Ojca etracił~§1 Czyi i Tubllr Wjlk kiwać 8Joa, kiedy wi nieb takłl córko
- Wie,u~1 ,o , teml - tlnolDle ollpłtła poległ?
wzamiau zeałaly! "
. •
grllmadll.
I
- Nie Tabar Wilk lyje ale Tl'uar Z glośnew łkaolem Mlroslawa w rawlo,
Głosy te był.! ostre, dl~ e8"kl , bojattyp.R, WiliI: ojcl!m moim być pr~6I!Łal od chwih, n& itarc:a n~dła. .
,
'.
z~ apra.~a którllgo tylu moł,obw)orl!i'glO~lo .. II\órej... ,~raj swój zdradzll i ... sługłl 1U0n. . - ~I~, oJcze" ~Ie mo~ tegoj sIO. t ...<V
oleprzYJd lłl tcb6łlC~" .Ona Pffi«Hild, Ja\[. goló .. zóst~ł :nie. ~~IOI~j po"roCl on. Jeszcze do olebl&.
~ol",:lek łOI. znpeł~oś71 OIemy tRn .wyr:zu~ ro;
_ Te~o możn.. siQ było .podzio .. ać _ DZIS."lJ ~,e~zorem, "raz z hord, pnybodzljt
snmla~a bezllll~leola obrazy I ~1~cb6<:! ~J.. ponur.e odparł Zasha~.
tutaJ, p .Jeśli B?g ~~~ dopo~ot!l.h Id9/ to
parl'.
....
" ,
~_. Za oj0lt u~a~4 110 ~r,.z uie mo,!,Vo rozprQsz!ć, z O~6"0 l go. 08~~bod,IIUY. .'
\- Tęm . dla mn\1Iep,II'J' MIIl Jpz • ,,~s
OjCZł'zol ...... .1. fdrad~l\ć Ule cb~! Ojo~.
W t~Jźe . cb"m,. I.W cl~nl~le o,waly ~IO
".pogQ!owld ~ua.laz a, ~ ~rll! !ts~żfl' z'a~łiarzEi, b~dź ~y ojce.m dla.mojel Przyjm oknykl ~~,holskleJ .tr..,y. f moąg<lłowHl.I
ml,proaz~, gdzfę Sl~ IICWif B.u;kllt 7,DIIJduJ~ mo!! za dZiecko 6woJel I NleszozOlny ,syn m9ngolow,~_ Ńa~,Cbl\llll&t t~i pą tycb o ·
_ Oto jestlll~l _ pr~eUllil'jll Z~aHT.t twóJ, przez moje usla, prosi oill o to.
krz~kllc~ Ul~z,aDO l .. trat. aalD~, k~órlL uka.
"tcbQdz"c z tłumu Mi~oslal" p zpz <uu. •
Mó'
óJ
's.
I ' k uOIe S\~ 0I8zhMooeJ slIy luongoló w w o·
g, nl.wił~ Z '~",ag,' i' U8zanpw.a~m!lt&\'c..
łZ t1.. ayn,. lU ~yn Dl ~c:r.0' l - lO • porskiej doliniu obwieyzc18la. N aleiało .. i~o
.. i
prz,&a\r;.. ała •
°K~t ac. r, Ol: p~ r~łlc na ~lrosćawdQ'I-1 jaknajrlcbl~j decydQwać sili,
PoeZ:I" i
~
.
"
,
I
o lDo.le po s ra.cle J~go pOCieszy . ' o a jakie śro,dki ojJrooy przyjlł ć nalety. Z.cha~
Pozw I 01.1, "lachetny Qleze ·".. pr'.&- Nie 't~ ..6i SIO,. oJ.cze, być.lUoze etra. raz 'eszcse wniósł rzed rowad
ro ' ekŁ
mÓWIła wreSl~le .lddlłC,W ze. ,.~usz_~ , ~1U1 on .l8izc~e D1e Jest; Ploze zdol.amy 8żeb J UlO ołó. d/ "otU! w uś~l i iu z~
gł~!U - JIO"ladzle6 '. o'.PIT'~ Z8 IY.o ••6J I J~zcte :& U1e.oll . go .wyd~t8Ć. SlucbaJ, co "8Ze~b at:n icb O~czy"sz~ :yrźnlłĆ albo
tlJ' l W .dO,brem zlI&JduJe Sl~ zdr01l'Iul : 001 ~aksym powIedzlec CI rozkazał.
taż glodem zamorz Ć.
'
,
- M6J .,nl - l\A,!ołlll Zacll,t. 1r , ~,~' : - Mć ... n.I\S ..I- zo"olal Zachar, zoowu
Terll. JUŻ przecilW' nie ozwaly siV głO,o
zd~ó.wL 0, Boźel Gdzlet OD? ?o si~ :&jłI~ patrz,e nil. U11ł.
. .
.
. i pr~kq p.os~ano .. i~ie wiród grom~dy
d,alęJe7 .
,
.
. ( I ~ r ',1 .
RadZił ou tucbo~8k)eJ gr?ma~lzle Dla paliło. WSly$cy 41u ukryci" dobra s ..egD
• - Nlecb ClIJ, ~J~ze). "1I1.~IJIDÓŚ& '~ DU' zatrzymywać !D0ngqlów przed CIe§D1nłl, !ecz w I.sacb ~u clll~tom .woiu. pod,żyli. Sto.
pr.ralaj 'iyo t ... 6J .. )nll_h o ~.oł6w. l • • ~o.~ln~ "eJŚć IW do~wo~lć. Tu boWiem roń~ka ZM IDl0d~i\li wyruszyl .. w kieruuku
- W , niewoli? ..u~~I-r ZachlIt,' )ak~1 tot~czyć Icll; 1D0~oa . dokoła l wycl'll: do o~ta. wodoapadu, dla qcz.ynieoia zMiek6w .... 1f,~
gromem ;rałollY-" ' tllewMII NiSi tli IIjt 011' (".~C·o, albo też głOdem wymorzyć. Zaslek\ wozie w celu ~Rt&mpwauia praej§Cia mon.
motel S,l1 llJÓi d.,1iy siO lIc.ej :tJ1I1'łb&ć, tytkl? ' " ,!,łl"ozie Iprzy wodospadzie w~Dieść golo ~ Stranu,e w4rM sio/a POWitałO za.
oiłby ai~ dOltall' ... :niewolęf 'To lIy:{j, nł'l.'OIG- potrzeb~, a wsz18tkie douo gromadzkie, wieu ,oie. Ogllle.oa,i4C11 krzYKi, ro zkaz1
W, ' ły. _debra dsu,..C&}DO)' j<!Dól prsóetla... zboże I doby_tek, .. b.zplecznelll ukryć zapytania rJc~eqie .otó ... skrzYllieuie dwu.
asy6 moie ebłjala'.
I"'"
,"
acbr~nieJiu. ~u t,lko....ed!e aló.v Maby. ka1o ..yqb' "D&ÓW rorJegal; aie na kaideUl
- Hie, :c?ori, lA-atrd\; po.!.tlIIIDf: ,Pbwn
albo niglhle z~yclOżyć Ich zdo/acie. , go,podarlkięm ohej§ciu i dzikielDi echami
«lam "dme I 'abóru hlolI~16w, ' g'dslem go
Gromalla cala z patożon, uwag" ał'lcbała. okolice uapełnill~. Ze .mutkiem żegoaU
.. ilklał. i :& 'Iltm ~ł.! 1 ~ił\ RÓ ~ivl! i mo"y MI~oaławy. Gdy mówić przestał., tucboluC1:anio ·cbaty.we, pod .. órz., ogrod"
pod.tęJ;l8ID w tel~ane uknll. okowy. RanIO· gł,bokie milczeDle zapano .. ało dokola. Za· &asiane pola, kt6re daiaiaj jluGae zrujooDym ole byl, a Jedoak krWI, oały zlan1- cbar tylko • dum, i radości" postać sw, wao.1Ili 10I1ać miały. Matki nioały lob tai
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m,1Ia Mit .. ~c:bie wminach i od. w.c h
ko"';' II., 1IŃ6 ru}' talliej, nit wet· I (-) .."" chMtkl. Szumne aliua upa ' dziele i 'wiota oiesz, dO ogromnem
też ~ozpoczyna .10 wykup rzec~o~ycb obli· na oajniźszeg!l /(atunkó. a wiOC fabrykant wiedziały publiczności popi.y magii chi6. dzeni.m.
., .
racYJ przez w}'pł~~ w gotowli~l. oomi· latoro mOŻe konkurewać ze .woinl rywalem, ! .kiej, której tradycya p~eehowala alawO
(-) Budowa domów mieszkalnych przez
naloego .Ick kapItału:. w RO.JI w banku uŻJwaj",y .. odpowiedniego .. atery.ła, km I" nief!d,. a małe i ddł n,wet ' az_dnioo,_ kilku przed.iobi.rców została w kilku pun.
paiidhfJll w T!etersburaklcb bankach mi~ZY'lwitc"j, że zewnokzo, wygl~ przetworów Na cawartkowem przed.tliwienlu Ii~oi.... kbcb nanego mia.ta rozpocs~~. Może
narodowym I dysk?ntowym, we ~ran.~y i Q ze .OJat uie odr6żnia .iO niczem od naj. braoa .pD~łic~no~ miała spoeobnołć pr•. wl\)c wkrót~e obecne pr~ •• il.nie w tym ki ..
~otazyldó .. , w NI.mczech u BI.lcbrodera "yiuych gawnków wyrobów w.lnianych. konania ~IO, Ił aline OW& był, tylko .blalA. runku U8uoIOteUl zostani •.
I w baoku (lyskonto.y~ w Bellini. i Illże IDÓW, d.i,ki DŻyt,1U 9dpadkolll, Uloi"a I Przedotawięoi •• kładaj~ .i\) ze sduczek
Zwracamy liO z prośb, do pana wla.
Rotsz~lda w FraukfurcI. nad M;enem, w zarazić sit; jak.. cborobt _ to jot j •• t r'.- I znanych, ,!,ogło zal.dwie zabawić dzieci. kiciel .. teatru letniego o wyreatauro.anie
Angl!1 u Rot81ylda, w Am.st.• rdamle, Brnk. c~" kup~j .. ~ego... Teru jednak okazDje l Wyk~n\lDie nie ~zoaczało ,i\) ow" bly. krze~eł pierwsz6go rz~du, . gdyż ~ obecnym
sell I New·Yorku w. ml~J8Cacb! wSkazlI·I.IO, ~e 018 Jpst to .!ł",znie rzecz, jednel~ .kawICln~ zr~csn?ścq, która u~wet adept,. atau~. krzesla t. pozo.tawlaJ' WIei. do ty.
nlcb przez dom bankierakI braCI Rotuyl klłpuJtcego, gdyż Idea ut.orzenia stacYI Mnego WIdza, muitO jego woh adDwi.wa. C&8Dla.
'
"
d6w w Paryżu .
loceny sukien wska.oje, iż rZ/ld zami.rza IOprócz pier.sz.go numero, wyrzucania u.
(-) W okolicy Stryka.a nczować .i~ <łaj.
Przem).ł.
saw wsjrz.ć w te .pra.y. Proj.kt ten wi .j.tami ognia i dy'"u, któr, byl zrocznym i brak drzewa opalow·ego.
- .GraŻdauin- zamiellcił w ostatnim tamy teź z trwem zado.ol.niem. Jeżeli ato&llnko.o udał .Ii\) bardzo dóbrze - r.·
(-) Z Aleksandrowa dOB08" nam, te i
swoim nnOlerze obszeroy artykuł p. t .• Fał. nie można zupelni. zabrooić wyrobu lOat •• l szta programu była nlldn" nad wyraz, co w okolicy tej osady widoki urodzajów zbóż
szowauie", w któ~yUl OIó"i o wszelki.go ryj. Z•• z!uat, to niecbt. przynajmui.j ku. ' odbilo. sill na ~s)lo~obi.nin publiozoo'ci, o~iruycb nie cie.zll roln!kó.w. ~usza spra·
rodzliJu falazo.alllu produktów żywności, \ pUJ'lcy .Ie, co kupUJ. i co może za ryzy· : tłomnI. opu.Zt"2!I\J"ceJ t.atr przed k06cem .Ia ogroll!!I0 spustoszenIa I w Jarych ,bo.
wyrobów przemysłowycb i t. p. Zaznaczyw. ko.ać. I wido.i.ka. Pnytew magik zawiei. mówi, żILch .
szy, ź. wzmagnjllc •. ai\) . ~ciąź fa/u.r.twa
"Kuryer w.. rsza.ski" zapewnia, ż. w celu zamydle~ia. oczu publi~z~oAci. Sz~o
.( -:-) Muzeum BalWy zredukowalo C80y
wymagaJ" JakoIlJlipl.szmeJs'.J . interw.noyi , przy sprz.daży . _Zakr1.?wkll- bank pa6stw~ I da . doprlLwdy plenlt;~zy (a ml.Jsca drog~e) W.JŚCIIi . d~ jO kop. ,.
.
władzy, autor artykułu wspomma o umie. , wymagać będZIe caleJ .umy .zacnnk.....J na podobne .ztuczkl, gdy .y.taw .. dZiel
(-) Smierć macllorL \V I tycb dOlach
rzon.ru pomio;dzy inD.mi zorglinilowaniu w gotowifDie, ;co odstrasza kandydat6w od aztnki, . • kładaj'ł<'a ai~ z okazów wcal. nie- umarł w okolicy Łodzi In841hor, c:eszJlcy
ata"'yi oceny sukn~ . Jak .. iadomo, główne knpoa, zwłaBzc,a, że ~,Zakrzów.k" '!f ob.c· zł~ch, mio;dzy . kt6remi znajdUj,. s!o; ~a •• t .10; u ludu -.rielk~ IJmpatJlł. Byl nim Oli'·
ogOl.Ioa fabrykacYl sukna grupuj" siV oko· nym staDI. przedstaWIa zup.tn, rUIDO;, wy· dZIeła prawdzlw.go taleutu, Ś"IOCI DI.OOO· czarz, Mateusz Slle6.
cnoAci'ł widzów. Ale u nas tak za .. 8Z... (-) Żyta z po.odu .nszy jut teraz usy'
lo Moskwy i na zachodni.j granicy Króle. m8gaj,,~ ogromnego nakłado.
.twa; ot6ż autor artykułu p.. echodzi wprost
- Z zadziwiaj'ł<''' szybkości" wznie.ione Pan Bozwa ilUagia cbi6ska maj" wi\)cej cba •. Rolnicy prz.widuj .. w roku bież"cym
do fabryk IW Kr61 •• twie. _Na zaobodoi.j I' zakłady krzyworoskie prz.d,tllwiaj.. sio; im · powod •• nia. Wszak to już prz.po.iadali. ua zboże kl~skO atraszn ...
oaszej granicy - pi.ze autor artykołu _ ponuj,co. ~aleka już widać las komi' śmy.
•
I"
( - ) Zagini~ie.
W. czwart.k wynła do
jak grzyby po deflZczu, wyrosły różoe, ja. nó ... pod niebo .ięgaj'lcycb; j •• t ich dwa·
)'
.
.
. kości ola Ś... krzyżli 28 letnia oiski.go
koby rUBkie, a w rzeczywistości fabryki za. dzie'cia czlery. Nasto;pnie ukazuj" siO ' t (- WY~I~Zk~ .d~ Ojcowa z oa8:<.go mla· .zrostu głuchoni.ma i dotychozas do do·
grauiczne. Uż,waj, ono wllgla zagranic •• gmac~y fabryc.n. oiepomi.rnej wielkości.! ~ a ,z~p: ..~ ~ :~~ . • I.tn~o. /n~cyator dde mu nie powróciła. Glucboni.Ula była
nego, ma.zyn, a na •• t robotników l.sgra. Piec wielki do prz.tapiania auro ••go żela· I r~ .lu ~ t
o znar.zo~J IC.Z,. III o yc ubran .. W kaftanik promow" z cz.r.oO.• m
nioznycb. .reicli (lo •• tały na tel'ytoryum za, mieści j.dnora.owo dziesioć wagooów u ZI Oh e~b °ć przYl\lCI~ Ich ~o ł:ta t pra. ob.zyci.m i .ukienko bajo.~ • czaru e
rusIciem, to tylko dlatego, aby uie płacić rudy, Ił do każdego z czt.r.ch pieców lIlar· gnJlCt
.Y żd;ycl~czl~' d 0 01: 1 owa· i żółte pl18y. Opiekunowie bod'łcy w tr.o·
wy.okich ceł przywozo .. ycb od swoich .y. 'yoowskicb (lo stali .chodzi po 30 ton r:1s:~ . ,":yJe a
O eJl 0 .
usza a dze o kal.ko, pro lI' każd.go, ktoby .i.·
robów. 'l'lIk dzi.jo siQ w kraju pólnocno żelJlzR. Dwa koowertory Be88emera prze. • m... pIesiO wyrusu o ]cowa.
dział, gdzie zagioiooa si~ znajdnje, o za·
zacbodnim i gob.ruiacb nad .. iśluuskicb. rlLbillją dzieonie 40 ton czyli 2,440 pud6w
(-) Majówka. DoU: liczna z 50 blisko osób I.iadomi.nie icb podług .. dre.u, • ogł08ze.
W p~a8ie d~WbO już o~.y .. aly si~ g.'osy tela~n. Zakł~dy posiadaJ'ł manyuy par? sktad~j"c •• i~ towanystwo: z pośród inteli. niach niniejszego- pilma. podan.go.
.
przecIw .taklew u stauowl rzec" a hezo! fa. we: J~dno; o s~le 800 k?DI, do .~lcowaDlaIKeO~U1eJSZyei~ .• fer naszego miasta, zabawia. . (-) Ola IMzdzletny~ .. Pozo~tały dlłle
brykancI . ruse~ wY.'opowall z podaniami 8zyn I. bel.k; J.du\) ~ sl.le 5~ koOl .do wal. ło SI\) on.gdaJ do potna w nocy Ila majów. s~eroty potrzebuJ'lce opl.kl rodZICÓW .. Ob.c.
? .aslon~~cle ICh od . konkurencyi Łod.i cowanla band.~zy I OSI; dWI~ o SIl. 4~ ce w lsdn'ym parko w Rudzie Pabianickiej. uI.e ~ one ~a lasc. losu, gdyż opl.kuoo.
I Sosno WIC. JednoczeAOIe Jedoak w pewnycb konI do. drutu I d~ walcowanIa bl.8chy; Je· Space~y I. ta6ce (lrzy .pticyalniw sprowa. w.'e IC~; ąaml bo;d,.c w kr,tyczo.m )!ołoż•.
organn~h pery~dycznych rozlel!ały si!! wy. aO\) o SIle 250 ~OOI d.o walcowaOl~ ~rob. d.oneJ orkle8~rze wyczerpały prograu\ la. OlU, 010 sił w ~tall!e dali 1111 .odpowledn"r
rzokaDla, ż . Ol. m?żoa ogran.'czać rozwoju nego żela~a, d.le o 811. 120. koni I .do bawy. Trz.Cla t) z rz~du wio;kan majów. go wycbowaDla .1 utr~ywanl.. Mo~.my
p; •• ~yslu, . Że wl~k8Za taOlość wyrobó .. walc~waDla droM •.go żelaza I do pudhn ka w sferacb towarzy.kicb oa8zego JOia8ta, przeto za zg~d" Ich ?pl.knoów, poloclć .0.
10dzkICb ~ ~nnycb zaleźy od wy~08kollul.nia j garnI. etc. Dalej Id" mło~y paro .. e, z któ· które .ogóle .U1ałO dot'ld na polu w.pól •• obo~ b~zdzletnylD I zam~żl\y~ o.e 81.·
fabryka~yl l t. d. Tywci8~e m, Jak si~ zda. rych Jeden woźy 915. pudo... Do .. yrobo uego towarzy.klego pożycia okazywały ioi. rotkl. S, to. cbtopcz,k. l dZlo.czyuka.
Je, w .~I.lu raz.a~b .prawa je.t. daleko pr08t'l koksu m.a by.ć l~ pleców, z kt6rych każ· cyaty .. y; w roku bież"cym z przyj.mności, Dzle"czynka hezy ?b~nle pMt~ra ro.k~~
S:'I. !~aJc~\)AcI.j fabr~kl n~l~kały siO; do , dJ1 wydaje dZleoDle 2 tonny kokso.. Dowyr~ zIIzoaczamy ~mian~ na lepsze, któr" jak 1\ cbł.o~z~k .z~~ć mlesl~,. Obole re~lglJ
.pomocy WIedzy", a 1111 au OWICie do - ' fał. bu koksu .Iu:!y bardzo dobryw\)glel do6skl. zwykl~ w takIch razach, zawdzi\)Cuć nale. katohckleJ. Bltuzycb WIadomoścI· zasl"g'
s~ow~nia lIIat.ryału. Po~rllcaj"c do pod?i?IZakłady zu:lywaj, do porusz!l~ia maszyn i ży energii i chluboej I'rz.~s!obierczoAci. paru n"ć mo~oa w do.mu . ~od N. 148' ~it. B.
810n8J przez nas kwestYI, oale:!y zwroclli do wyrobu kok.u 19]- 20 milionów pndów .ympatyczoych prz.dstawlclelek nasz.J plci przy uhcy LutoMlerskleJ". (Stare Mlaato).
u~ag~, że np. obszerna f~bryk~ S~bw8rtza, ozyli około 33,300 wagonów "ligia w ~i .. · pio;kuej! umiej"oy.oh _rozruszać- i zaohocić , (-) PraldykaAt zlodziejem. W prak~yce
Blrrobauma I Sp. w ŁodZI, zaJnl0J,ea czte· gu roku. Głównym dyr.ktorem fabryk J.st do zawllłzaOla blltazych sto.unków rozstrze· u 'Abrama Fuksa zamieszkałego ' prZy ulicy
ry cyrkuły i niywl\jllca Ulotoru o sile 450 p. Ignacy Jasiko.iez, uacz.lnym iożyni •. looe na.ze towarzyst.o ł6dzkie. Zaznacza· Zgierskiej' w dOI~u (lod N. 106, był nie·
kon.i p.arowycb, zajmuje siO wył/lczni. wy· r~ p. Za~oro.8.ki" lIac.elniki~m buohalte. my objaw tell przed nastlłpieuiem s.zonu jaki B. N. w wieku lat 16. Chłopiec t.mi
raol8ulem suk~a ze star'yeh szmat. ._Ze r.rl p. ~TaDlkow.8kl, po~a . tem aklad UTZlld: _Jl]art~~go" z ?tn.cb~ i nadzi.j" źe iodne duiamf sprzeni.wierzył li\) .wemu cbl.bo·
wszy.tklCb okołtcznych wl080k - pOWIada Olków Jest takI pam, JakI był w stalo.,!!.1 uznania te wySIłkI Ul. oslabn" w przyszło. dawcy. Ukradł ou z kof.rku Fuk.owi
np. kore.pond.eot • Wil. wi •• t." -'- naw.t na Pradze. '
.
łci, zmieniaj,c, wiele dot"d pozo81a.iaj"ce rzeczy wartokiowycb, jakoto: złot" dewizko,
z Warszawy l zagranicy, przywoill tutaj
Wystawy.
do tyczenia pod tym .zgl~delll, .toauóki w dwa pierścionki i paro kolczyków, na .om\)
c~łilmi wa.gooami szmaty w./uiane: .kawał .
:- Wy.tawO koni roboc~ycb. wło§ci~ń: naszem mie'cic.
ra. 68. F spostrzegłazy kradli.ż, ue.ido·
kI materyl, bruune gałgany, szcz'ltkl kape. sklcb urZlłdz", zarz,d atadDloy Janowskl.j
(_) O.tatnie ma)'ó"'ki. D'zień czwartko• • ał malca I skradziono rz • .ny od. brał od
luszy, taaiemki. i Ł
_\Uateryały·, zgro. w. doiu .23 czerwca w lII: Kalwaryi. ~o.
,.
niego. Ohłopioc do prz••tOpku si~ przy·
madzono ze śllIletmk6w podwórzowycb. Za lIIe powlOoy być dostaWIOne w przeddzl.ń wy cillszył .iO naj-iok.ZIł liczb, urzlłdzo- znal, ebjaśniej,c, io do tego oaID6wil go
pomoc, .p.cyalnych maszyn szmaty te, po wystawy.
nych lIIsjów.ek. W.zyatki. miejscowotci uiejILki J. Z. Policya .)tierowflła spraw~
przemyciu, ul egnją odbarwi.niu i, pod .. rte
.pac.ro.e poz8mi.j.ki. roiły ai~ od pn· na drog';j .'do ....
ua .. ł?~na, id" d~ przOdzalni,. gdzie Z nich
bliczności. Sprzyjajlica pogoda zapowiada 1(_) P. Elloch Balbilrlki, kt6ry wzi,1 do
wyrabIaJ' w8zelklego rodzRju mat.rye.Wiadomości bieżące.
Awl.tne "czerwcó .. ki.'
aiebi. ~roniczko, padllo, puez nas w OU,
W zakończeniu zaś autor "isze: .0tÓż to
(-) Plac naprzeciwko fabryki p. Le.on. Ulerz. 121 _Dzieonik .. -, okauł nalll urzo;'
tak, j.st owa .01'<1 ...• .koDOllIial Czyż
(-) Nowo ' ordynowliny pa8tor, p. Antoni harda i Sp. zsjo;ty został " przez prz.dsi\). do we po~wol.ni. na 'rudni.ni •• i~ prtlkty'
dziwić si~ wobec t.go, że fabryki niemie· Rutkow8ki, mianowany z08tal wikaryusz.m bierc~ popisów gimoastycznych. Urz,dzono k, felczerak", pogłoaki sat8tn co do zajmo·
tam karuz.l i kilka huśtAwek, które w '1io. wania Bi\) pok,t.nlł praktyą baz poz.ole.
ckie tak pr~dko sill bogac,,; przecie:! sZUla· parafii 'w. Trójcy w Łodzi.
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;Il ·-fllczki 'uprowadzały płacz,c" daiatw~'lwietrzu .io miotało, b'ldi na czarne POj6-1 tal Tuhu, na pytanie jego nie odpowia- gar\lzieli l.i6ki.lnej, z czarn.go w"wozupodoloaty siO; krzyki i 'j~ki; I.cz ponad bol.s·
ojc"wi. po,:dzili trzody i uwtzili domowe dyocze rozrywajIle a~ płachty, b"dt też w daj .. c.
sprzoty, wozy ze zbożem i odzi.ŻIl. Kurza· jedo" jakby burz.. brzemienn .., z1ewaj,c .iO
- Zanim .i';j z paami tJmi nIe apotka· oym wrza.,ki.m tym góro.ał wci"ź dono'·
wa . okryła wioskO;, tylko potok, jak zazwy' chmnro;. Cich. dollld .trzechy cbst tuchol· my, na nocleg stawać tu nie lUotemy- od. ni~jszy od nich gló~ BuruDdy:
czaj, toczył Z BZUmem sr.brzyste swe wody, . skich okryły si~ naraz czarnIl, krzykliw" pad Bundura. - Prowadt nas ku .. yjAciu.
- Naprzód, zaj\)Cze serca, oapn6d, za
a stary poważoy .Str6ż- u wejścia do tu . ga .. i.dzi" kt6rej gwary, jakb, wrZlłca w z tej jamyl Musimy pnejście sobie za bez- mnlł!
cbolskiej oieśniny, ponuro i w opnszczeniu olbrzymim kotle wotla, kipiały. Niemi, nie. pillczyć I
,,
(
I oowe .Z\lrogi, pomimo gradu kawieni,
stoj"c, z żalelU zda.wał si~ .dumać o d,ie· rocbomi spogl"dali tochola.czani .. z po nad
.:.. Wyjści. sl'łd jest bezpieczn.l-upe.. parły si\) w w,skie przejście w"wozu.
ciach .wych, porznc8J'łcych Plllkn .. rodzinnIl stromych brz.gów kotliny na obydne to pta niat Tuhar Wilk, cbociaż i j.mu nie
Naprzódl naprzód!- rodegał si, gl08
dolin~ i jnkby chciał olbrzymiem, kn cieśnini. stwo, przeklioaj"c w duchn tych zwiastu. w smak bylo to całkowitą wyj Acie tuchol. BONnay, zal\ł.oit,j"c.g~ al~ tarcJl' }~zod
pocbylonem sw.m cielskiem, prz.d nimi dra· nów śmierci i ruiny.
szczan z lioła.
.pallaj,ceml kami.niami.
g:~ ucieczki zagrodzi.ć. :"'osO\u~niała i ~tara
Rychło j.dnak widowisko siO; ' zmieniło. . Jakkolwi.~ wod~a ua~okoi6. usiło~al, pro·
Tymczasem Tuh~r Wilk dojrzaw~zy u
!I pa. na kopnym maJdam. za. Siołem, ! ba· Z by.trokill prz.z zerwan" tam\) nadpły. SIł go '!fszakze, azebY.JaknajrycWeJ rozka: 8zczy~U .gruPV mołOJCÓW, rozkazRł stoJllcym
la'lIwy wo.!o.pad, Iskrząc SI\) barwOJe w waj"c.j po.odzi wiosennej z dzikiemi wrza. zał WOJsku plondrowanlJ\ cbat zaprzestać I u welŚCIIL do w"wozu mongolom chUlur~
purpurowych promieuiach zach<ldz ..cego sloń· ski kotlin';j zalewać· pocz~ly tłumy jakich' kn wyjściu po'pi~.zać. Ni.ochotuie )li.r •• strzał ku nim wypuAcić. Stamt'łd wnet
ca, stal naks.ztalt~ krwawego slnpn nad opn· poczwar. Bezustaąie, bez końca zda aio, ne m?ngołó.w r~nyły 8lefegi, !,od~za8 gdy bolesne daly .ill .Iyszeć jOk!. radosoem wy·
stoszał, kotlloll tucholakIł. '
8zeregi nadcbodzily.a .zeregami i jako wo. osŁatnIe WCl'?' Jeszcze przez C1eśDlo~ oad. CI. w pnez mongolów powItao.. M.zczlłc
Qalkiem jot .wyluduiło sie siolo. W· .ie· da u stóp wodospadu, dopi.ro ~ wyjściu ci"g~ły, coraz go;staz" chmurll kotlin~ za· si~ za swoicb tr~.cb ran~ych, .molojcy t~ .
czornym tU!DaBle zaton~ly cha~y,. kurzawa z cieśniny .iO zatrzymały, w por."do. szy. le.aJ"c..
.
. . cbol8c~ ze zdwoJon, zacl.kło'cl, olbrzymIe
opadła, , nmllkły ~wary I krzy~I, J~k gdrby kowały sio; ,z.regi i zwolna, b., przeezko.
:Toź przed Dl Iz.reg wlosk\) OpdClł, zól~. p~cz~h na naputmków a~cta6. a góry ka·
pustka od wl.kow zat,ła ż,cle tej doimy. dy cał'ł równino zalały. Pnodem na hia. tal'c II~ kil .ykntemo w skale w'lWOZO"I. mleDle. ~V8Zyltko to prLeeJeż nie zdoł.łoby
8ł06ce zach?~z"ee 'na t~cbolskie gó~y to· łym koniu jechał olbrzymi wódz ich Bon. Z doliny w .. ~wozi. niczego dostrz~dz !,i.e poW8trzy~l'ć , ll\wzi~to6ci Bor~Ddy, gdyby
n~lo w lekkl.J czerwonej chmarze; ciemne dura zaś obok mniej.zy nieco wzro8tl'm bylo możoa, WI\)C też bez obawy naJulDl.J· na akro;Clę w.. wozu, 'W aamym jego Środku
lasy 80anowe szeptały zcicha i tajemniczo, znajdował sill j.Mziec Tubar Wilk.
' szej ku st(omej j.go ścianie kamiennej siO; nieprs.widziana nagle oie ukasała si\) za'
powtarzaj ..c, zda sil), sobie złJwieazczll no·
'
zblityli, gdy naraz ze .'<lzytu jej grad ka wJ\da: w miejscu t\IUI
aż do szczytl!
win~. 1'ylko ziemia, nie wiedzi.ć dlaczego Zwolna jecbali oni przodAru, jakby 00 mieni olbrzymicb oa icb posYf.ał aio gło· IWecO pgromo111l był tawalony kamienien •.'
totniła i jo;czala głocho, a po.iotrze, jak. chwilO z siola naplldn oczekuj"c. NIlpadu wy, druzgoc"c ,i miażdżllC cia a napastoi. Tuoholacy tyll'CZalllm ooraz wściekl.j uapn·
kol wiek jllsne i pogodoe, petoe było jakichś wszakże ni. było, a wioska cała, niby po k6w. J\)ki rannycb i ku ziemi przytłaczo .•towali; kJ&miellie jak grad ,ypliły siO z gó.
dziwnych, zmi.szllnycb odgłosów, kt6re i prsej§ciu dżuruy, .po<:&y.ała w ciszy. Ze nych olbr~ymi" fal .. ku ni.biosom .iO wzbi. ry, jedQn zą drAlllim Jl&dali tdongnło.ie, a
n8jśmiel.7ego dreszozem prz •• tracbu prz •. stra.zliwym okrzykieo\ pierw.ze szeregi mon· ły. D.rapieżne ptastwo radośuie wI'z8sno;' Buruuda 8ilo.trzegłslY wreucie, te próźnemi
nika6 musiały. Daleko zaś, daleko kOdy', gołów ku chatom .i\) rzociły, deby; podług lo na widok .wych przy.złycb tupów; a gdy by,y _ysilki' jego, oofu,6 li~ postanowil.
- Nazad!-krzyku,ł Buruuda i szczupł ..
po lasacb, po głObokicb i ciemnycb jarach, obyczaju sweso, rz.ż i rabonek rozpocZJłĆ. napastnicy w tył i w stron~ oofnć si~ la·
wśród ~iedost\lpllycb 10100wi.k, wyły wilki, w8zakż. do rzezi nie znalazło .i~ oliar ~ cz~li, TubĄr Wilk i Hurun,", z obllaŻODemi garstk~ ni.dobitków, b.z tchu, niby kallli.6
nry.an."li głosy poszczekiwały lisy, odlY' cbaty były puste. Ze wAciekłym krzykiem azablami od.rót im ?"grodzili.
Z procy z _,WOlU wyleci"la.
r
wały sill jeleoie i alychać było p0'ożne ry. rzocali si\) mongołowie od cbaty do cbaty,
_ Szaleni, dok ..d .pieszyoie? - ryko'"
- Zatamo.ano prz.jścio w,wozul-prz ••
c
ki tur6w. A wśród .ioła taka cisza i mar- .ysadzajllc drzwi, rJljnuj'ł ogrodlenla, roz· gloeem tura Burul.l!la•..,..Oto przeli nami wej. mówił do bojauyna, dy."c ci.o;tko i oci.ra·
twota! A na niebie tak jasnd i pogodni.! bijaj"c dzi.ż. i skrzynie, rozwalaj"c piece. kw do " .. "o~l..Naprzód za mll'ł!
1
j'ł<' z tWjlUy okry ..aj'oo j, kropl.l krwi i
Lecz nielOto noraz ukryło siO; .łoóce po Darewo, przecież była icb wtci.kłoŚć:
l pr/lc przed lOb, tłumy WO)Skll, wpadł potu.)
za czarnIl cbmnr'ł, kt6ra l< zacbodu nRd· wśród sioła cał.go aui jedna tywa ni. nka· w qzaro/a CIl.laśĆ' w,wozu. Tu przeoież OCZlM ~ ZOitawmy ich. daisiaj w .pokoju-od.
ci"g, i ' z dzikim w<zaslcieru cad Tucbl, zała si\) du.za.
kiwało ich grotoe powitanie. Gr.w ~&mi.- parł Tubar-oiecbaj sil) OJniomlin.m nacie .
opada. Sił to zwiastuny i nieodlt\)poi to·
- Przekl\)te p.y! - zawolał Bllndura, oi znów na ich J>osypat )si~ głowy i uiej.·laz ł z.ycieUw.m.
warzysze hordy, gawrony i kruki, kt6r. obli- z.racajfłC .io; ku Wilkowi- ujrzawszy Da., dnemu z wojowników Dtill8ia~ana krew
- ' Niel - krzykqł Boronda, pogardli.
ty żer przeczowaj'łc, ni.zliczonemi nadciqga. k\)dyś .io; ukryć muai.li!
oozy zala}a, a mózgi roztrza.kańych CUl' w.m mi.rZlło go .uokiem - nle, rycerze
jlł stadalni. Złowróżbne to ptastwo w po,
- Czy przebocujemy tu, wodzu? - .. upy· az.k kamienne obr,gały 'ciany. , Jakby. ' wielki.go D7.:"gi .bao~ nie umiej, do juka
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robotnik nie potrze• • ,c1ioait 1& -.a; kaw., kt6ra>,......w.,t---~~~~~~~:;O;;';;~=-

Dia .tallą, 'I ile Ilptl!lSYł.r p. Btfbierskie- poddany ZIIIr.niczny
TELE9BAaY QIEr.oo\WB.
go, były lMmuad!1e, co uloiejszem zazoa· buje lIJl.et przechodzić gran~oy b~ otUYlUuja puy~OI~, zebo.i'lzała ail) do Zf.płacenia
1,000 'lftatel kary. w roczDicll zawiltuDia
.J
czamy.
Ił' t,.
. ',
•
j, za pClł ednfetwew osób theClcb.
8iłłda WanzaWlka.
Z~i·~"IZdoi.BI
&-) l.tr lWi, ~ satru I~,," . •j~ 010 W dz. ",tej wyllli~iooe oJr.oliez· kl\lbll ' ~iało IiI) odbyć zebranie stowany'
go ....1J8Cba.. .e OI.'~ '.1110 lełw _
oołOi, tcW.nyłl lOiniltra spraw .ewDl)tr,. nooyeil. Lecz oa ozoaczonem miejecu ata·
2tdan•• koń .. m ,ieldy.
do W_wy. Pozoetał.. • IlU operetka, Dych, belem zapobielenia nł\P~I!'0,i
bot- wiła li, jad.. tylko panoa,' kt6rej .rpDZa . . . . lńI1Ielw.1roe.o
akompleto.au" zostal. z oo.ycb sit.. zaan· nikó. cudzozillmeów "do Ira:ólBil i~ j /{ub. 110 :tawliąoąlieoie z banku, że lUajlltak kin· ... Serii ... 100 ID'.. .
48.ll6
".26
gAŻo •• nyoh.,. Jh'u to ••rzyet. pro.inoyo- uchodolcb, uznat za stosoirne, nie ."daj"c bu wynoai 21,000' marek. Osamotniona u' na LoIld,n.. I r.. . .
9.0
940
8760
87.80
cze8tniczka
odwolala
sil)
do
oie.iernyoh
n.
Patyi
,,100
f-.
.
ualo1cb,- kt6re Bieda.no siO ros.i~ały.
no.ycb pod ')om 'flglQdem praw J! leąić
79.86
80.Daj' • teatrze letoim przedstawione bl)' Gł6.nemll Naczelnikowi kraju aby prawo towarzyszek z zapytaoiem, co cbClł zrobiĆ na Wledeo" 100 6. . •
d, (po raz pierwszy) "Pamil)tniki szataoa," odnOGlł08 si~ 'do przeby.ania ~ naa za bi · z pieDiodzmi. Niemal jedooglClłoie poata. L!Jły ~I<!~lr~~·"· ·
68.80
8886
kom~ya. 3.aktach, 'ze śpie"awi, z fran", fetalUi podunjch zagraoicznych ścj śle było no.iono p Jlo~1) tych:!e oddać na ocbrony a ..... pot. w.chodnir
10099.1'>0
cualnego ,tł6maczooa. Pier.sze .yst')py przestrzegane tak co do termin\., "jako tet ala 'sierot, drn!!" ,za§ przekazać na rzecz ,,40'1. pot w.w.~t.rr,
•. 1887 86.50
86.[,lał, ... t. siem. iI ..
1
p.ni Solskiej i p.ny Bora.skiej.
i .Jo odległości od gr nicy prusli:iej lub au· .ytrwałej zwolenniozki colib~ u.
9826
\18.16
9660
9'.90
"
- . "
.I'
V
*,J!U1'"rij B~~i sMobotnicy (udlofiemc:y
Li.ty UlL . tn . \)' ,UIIS :łe. I
9999.fafi~i I zakla a~ 1 lZemysłow7ch w Kró9640
91>.60
Ł
lo twie Polakiem winui być zaopatrze,!i •
Lild.;t •
m. Lxici SerJi ~
96.~
us nąwioue dla " zagranicznych poddanych
9SSI>
~
90. P8f~'tty. Wskntek tego ,generał.adjutao\
Pel.n..r., ~91 maja. (Ag. półn.) Oglo.
"
"
Giełd. Berfiń,ka.
- ••~wa.
Har li wydal roz~rz,dzenie oaczelnikowi szony zostal rozkaz uforOlo)łania • W.
Banknot,
rOlJjakie
urn.
.
217.215.26
Wybory. " We środ~ odbyły si~ .ybory żan armskiego ok~n w Watsz""le i na· Ka. FiolaodzldeOl pulku dragońvkiego-, pod
"
h
Uk dCMit.
ill h.ó:l ~łl 4 .~6
na- "i~l!Prezes~~ r,\dy 2Br~dzajl\qlj ~olE\i cZjllpjkom okr~gów kom6r celnycb, lob! pod. Dazw, Fiń,kiego pulku dragońskiego i z D.fIkouŁu
pr)'watne
1'/.%
1'/,""
..'edeDa. ObOłi,zkl te .i~lIszo'CI, glollÓ• • 'aabi im nnodoicy policyjni. przy rze~u. oddaniem pod władzo naczelnika wojak Iiń,
akcyooar) usze ,agranic1fi powierzyli p. Ka. szczaniu p"'!'z granicI) za biletem legityma. '. kich.
•
rolowi Majewskiemol ł Jego zi~clowi panu cyjnym, stolOwali si~ z najwioksZlł ścis10§'
Pelenblirg, . ~9 maja. (Ag. plo.) . • Kai,.
Henrykowi ;:s"i~oickielUu. Olleclly na po ci" do nast')pu)Il"Y!lb przepisów: 1) . Mi sz· to czaruog,6rski mianowany został szefem Monety I banknoty .Not. ~~t.
oieurz.
.
siedzeniu ioapektor rz,do.y, p. Łaskio, la. kańcl' lIadgrantcz.UI .Prua _ i AUI.trYI mogił pil)tnastego pu~icu strzelców.
Imper) .Iy i pólimper,aI! pl.
'td.
znaczyi. iż nowoobrani obj,ć Plog, obo prz~kraczać granICO Jedyo,e za blletamt le'l P.ryt, 29 maja. (Ag. Jlło.). PerrIo, któ. ~Kon. 17 grud. 18 6 <.
tlM
wi,zki dopiero ptLzatwierd~oiu p~ez p. giC1D1acyjuemi, w~' dawaoemi dla pruskicb ry w doi u 6 maja strzelal ślepym nabojem Pół imperyaty steru
4S·/.
miniatrIo kowuuikacyj.
poddanych z tęrmlOem 8 doiowym, dla aU8 ; do prezydenta rzeczypospolitej, aka.zaoy zoo Marki ujemiookie
AUllr"okia Ooulruol,
80'/.
Na wydolk; przyj~oia azacha per'kiego tryackich z 4 tygodniowrlOj 2) bilet6w wspo · ,te.ł ol' cztery miesii\C8 wlely.
f!'rallki
88
• Warsza.jej .ed/ag .illd!>moAoI pcld,anej muiaoyc~ P!oltong~wać nie~oln?j 3) n.a ka. ! . Belgrad. 30 1110)0: (Ag. pól.).. W~zoraj Warlość rubla kroci. w &10018 prze; ,.S.iBt", rz,d rozill'" ."asygno'!'aćł Mym bilecie zł\aJdowa~ SIO wIDna pl8czl)Ć wIeczorem oclby/ S" pogrzeb ucznia j(lmoa· K.upouJ' celU6
n. 2OO,1lOO. Według marazratYI 8Zacb ma pdgraoicznej w/adzr. policyjoej, jako znsk, zyum, zabitego przez GarasZ&oina. Dzi~ki
bawić w ,WJlraZll~i8 przez dni trzy. •
że okazicielowi biletu 'dozwolony jest wst')P . obecnoAci 8zwadron" Jllzdy i bataliona pieGazeta 8m/Owa" pisze:
Wicepreze8 s,· do naszego krajuj bilety bez pieczl)Oi prty I' choty, porz"dek nie zostal naruzooy. Po·
M.~ZLEtNNA STATYSTdYKA LUONOSCI. .
" k
..
N
'
ż ."
,
.
.
'
!...ił
'
"
4)' b -d '
,.
I .
., . ł _ue ..... """,ario.. D'D 95 ~6 1 27 "'aja:
du. o r~go .. ~o.
le yD~e, ~age,. pOCI'ł' powro~le .z a !lramcll ","ulł DleWII.neml; . ' c u 'p~grzeuowy "utrzyma SIl) w Jlr.z.J.CIU
VI ,araII bl.nckl.j 9. a mi.nowieie: ~·ryd.rIk
gnlf;t)' I\Ost"ł . do odpo.ledzlalnoścl wraz w raZIe, Je~eh przy ~od~anym. ZBgran.. c• . J oa mlelscu ~at~.trofJ a .. ~r6d tłum?w. za Mikol~j Toopfau • Emili, Prim.a. J." O..yOO .. z d.pwa ~ZI~i za !II.. ie :wyro~u)'lo . : ny~ znaleZIOne bed.Ił Laklekol.lek p".plery ez~/o alę obJawla~ 'jlocne .zbarzeDJ.o I ~o · k.l'. EmllUj Rojk.",ak,. Igna~y. Por.el • IIttlit
8
lpi'a1lie niajakie~ Buylewicaa, .ymlenyli ~lIb d.o • .ody lef:!ltJ.macyJD8, .~daq" ~U'- pa zl!Sły' .. ~ okrzykI: ęUlie~ć GaraszaOlnowl ; ~~rrt~;'e!~lr :'M!~e,::,: z ~et ~.rmF~:' Jo..~
kar~ . z llrt. 377 \ 37~ kodpksu j kurey, ~e, Iml~, papIery) te oa I!run~c:x maj' ~yć mIDIster Taaez ~IOWICZ Jednak . . .ys~cd/~y Bedu.r~k. MaryaDu~ ch:merlq~ Jc!:.f Ko~~':.:~i
&!ł~a.~ j.
aaIfż~io z art. 3t 3, opr6Cz mu ~ebraDe; 6) W'ZOWllnle IiSt6w .Ieglt~. I gmachu ~ł~18teryum. zdola~ Ilsp~ko~ć. Elibiett Szulc. Mitha! Kr,k. Magd.loot Czeego Ole ZII.toep.Jlh pquktll 7. maniC.., u maeYJoych dokonywaue być lOt.. z Jako8J' tłum, :lape wmając, 1e Garaszaold zOloIdZIe k.lskt', Aogo.ł Mal•• ~ó ..f. Uer~ B...... h.rd.
.
,. _
. sig w r~kaoh sprawiedliwości. Podczas po · Au:U.~II~~o:,,~I:~ld·jEn~~i m~::~iij:;OD~ro~
z cło 15 m.ja ~. 1~3, oa Jlodsławie kt6re. ' wl~~az". ok/adnoś. i".
10 s.kazaoemu sluzy/o prawo powrotu z ze·
Sknt~lem wreszc~e zlece?la .JW. NaczelOl' wrotu z cme.o~rz8 .cz~ć tłuI~o. znONU U81 J!;ltbiett Jeleń, Reinto!d Scbrodt z Amali, Wea/aOla P<ł uply.ie pewoeg.> czasu i nal'esz. ka ~raJu, • "prawte . połozeOla taroy uaply. , lowala WZ0l60lĆ meporz,dkl I mnóltwo gDer. GUIta .. Adolf Teł.law • Angu.l, Re,ru.un,
cie bezzasadnie zmniejszyli termin zesł a . •OWI. do na~ cudzozlenlMw. robotników, na· z obec~y~b s.kłero~ło sil) ku' mieszkaniom K.ry,ty.n Zirko • P.uliu. SohDlu, )'crd,,,ao,1 HoflIia. Kasacyjny departament karny sepat~ czeJulk pow- atll warlZ .sklego rozesłał do szczegolnle DI8n~.lstllycb 'po8t~powc6w, lecz maun • A.• Oł Kry,Iy.t Redka, Kry.łIao Pobl •
uzuał .i~1) całego kompleto i skazał .ice. odw:laduycli ~ur,!,lstrz6., i. wójtó,w ok61nik I euer~icz~y n!Lci.k ~azdy . zmusił .do rozpr~- II4ait!..~~.!e,: ~d.", Moder ••• Karolo°t ltau~~dcI oaa~p~J~eeJ: a) za", ad?nllć ~szyst .•• zeOla slll . I .lan lecIa:Dl~ zamiaru. DZiś
Zaaru w "~io 26 2~, i 27 maja.
prezesa I aodziÓ. Da napomnieuie:
. Katollc,: d,io" ; ,lo lol 15-'" .",.rlo 9, .. (Pj
• yroku tego apelo.~ I tylk~ ~ic&.pre,es, 'Icłt D~ naJ.plerwszem zebraDłu glllln~~m' l w caleUl mleŚCI ~ spOkÓj Dłezakłócony.
lecz seoat skargI) pozostawil beli .kułku." ażeby Dłkt Olł\ poz.alal' m .e&Ż1ia6 n glebie
liCdJ~" ch'op"",," 4. d.iew ••• t 6, doroaly u," " '" IbJ
_ Zallraaięzni pocIdani . M:ioia~e~ spraw poddanym.cndzoziemcom dlużej nad termio,
liczl", m~"",,", l •. ~oloi"ł S•• noi." .... i.,., .
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