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go. znowu !l' 1 run . . . ' 
! pogloski o mchach ruskieh. zania znitko weOl i. Gdy po ukollclento t a ruskIego zupełme 1Il0moź hwłł' . 
I ro wtedy poprawi/o usposobienie, regulacyi rOlesda siEJ pogłoska , że Rosra I. ~ymczasem, nil WIadomość o (l r1..YJ'JcIU 

I wiadomo.ści. o zdrowiu ce~ar .. a okazały . zamierza laciqgnllć now, pożyczk~ we Jakiego dozoał br: S~uwalow ~ ks: BlslUar· 
IIWI.ki" wychod zili bEJdzie w r. bł~oem, 1 gdy wuastaJ,ca obfitość ple · Fraucyi i ie ma by6 równiet dokonan./i k~,. rozpocz~to wIelkIe pokrycIa I szczegół. 
,", ~ os'e i iel\llIlku jak ' oiEJtlzy dowiodła .be:u:asadności obawo stao emisya renty fran~nskiej i gdy oaktloiec Olej. n~ targu rent przeważy.lo lepsze .UlP? · 

tym .. ~'ym . r . . . I ryoku pieoiEJi nego, jakie powstaly w gru. poj"wi/a 8iEJ ~iepokoj 'lca . korespondency.a Qobleme, z~las~?za gdy d?Wledzl3no Sl~, Ze 

r 8 d a k c 1 i. 

pl .. ma OIeZmle.lllona. NOWI pse· doi u 1887 roku . Kouczylo si EJ jednak zaw. nK • z .n przypISUJ'C" ruskIm środkom wOlo dom S. melcbrodera pr~YJ~1 :,,,elk'l pozycz· 
.Ulml!rator·Ołl'le otrzymaj. bezpłatnie poczll' : ne na krótkotrwalych zaP<Jdach zwyt ko · skowyu, ostentacyjoy charakter, zapauowa· k~ Uleksykańsk'ł . Donles,enla ang1ehkl o, 

Ouidy: HrabinlJ rU8.ttW. Iwych i za ka~d1m ~a~eU\ gielda popada~a la znitka we wszy.Lkioh d ziałe;ch gieldy. według . który~h !'1oca r~twa podpls~.ne ~ .. 
U.,ratlzamy odnowienie przed. znowu wdawne osłabIenIe, które dalo Sl~ Na początku lutego gielda przybrala po, traktaCIe berhńsklm mlaly porozumle~ Sl~ 

, ' ! UClUĆ szczególniej po otrzymaniu wiadomn· staw~ dosyć mocną, lecz i w tym miesi'lcn niebaw~m co do . ostateczD~go .zalatwlem& 
. ' ei, że w Rosyi pewoa l iosba osób.ze stron· nie moglo ustalić siO uspo~obieuie. Kursy kwe!tyl bułgars.kleJ, wzmocOlI! Jeszcze ba~. 1---.-------------- , nietwa nieprzyjaznego Niemcom, otrzymała wahały si~ w jedn ~ lub w drug. stronIl, dZIeJ posL~wEJ. gIełdy, ~ecz takza tylko chwl' 
I wysokie ordery ruskie. Równocześnie obie · sŁosownie . do t ego, czy niepokoj.pe czy tei lowo, g~yz wl~domoścl z San Re~o poga~
' gala pogłoska, że miniater Giers zamierza pomyślniejsze nadchodzily wiadomości o et<r szały SIEJ z dOlem każdym, a takae zdrowlo Giełda berlińska w roku 1888. 
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II. 
l
ust'lPiĆ zo stanowiska i nadeszła wiadomość sunkach politycznych i o st.lUie zdrowia cesa!za zacz~o. wzb.udzać obaw:y. 1'yl~0 na 
o poraźce wlocbów pod Massaw.. Przez nllst~pcy troou z San· Remo. W dniu chwlIEJ wzm.ocDlly gl~ld~ przew ldyw~ml\ ko· 

I caly mieli.c Ityczell usp,osobienie nie mo· trzecim lutego niemiecki goniec urzlldowy r~ystnych bllans.ów n~enllecklcł.t bankow wi~l . 
glo .i~ ustalić. Nawet pomyślny wplyw ogłosi I t,·eść przymierza niewiecko·austrya. Jncb. Wobec CI. gleJ o~aw.f z powodu Dle · 

'I wiadowości o NajwyższYlD reskrypcie do ckiego. Powszec)!oie uznano dooiosłość tej pomy~lne.80 ~8ttałtowa~la SIEJ sto~un~ów rll' 
do chronologicznego zestn. general.gubernatora moskiewskiego, wyra. publikacyi, lecz gie łrla ,zacbowała .ill wobec 8k<!'~lemlecklch, której wyrazem naJwylllo, 
zeszłoroczoych l ich wrlr. 1 żajllcym nadz.iej~ utrzymania pokojn, byl ni e)' zupelnie oboj~tuie, poniew ... ~ nie umia· wOleJszym. ~yl . sllny spadek kursu ru~lo,:,e . 

~rzedew8zystkiem za· I, tylko chwilowym, gdyż wiadOlno§ci z San ła ani odgadnllć jej celów ani leż przewi· go,-tudJle. OlepoOlyślnych zawsze dOOle8le(, 
kwar~ł pierwszy in· Remo wl"arly 8ilny nacisk na USPosobia., dzieć nast~pst\V. Przewnżyło jednnk wra. ' z San Remo,. ~Ie lII0ł!ło ~trzymać SIEJ Je: 

barcbol z przyczyny nie a nadto j eszcze nKolnlsche Zeitungn fenie niekorzystne, ponieważ zrozumiano, paze usposobleOle na glełd~le. PrzedostatnI 
z roku po- I doniosła, że do parlamentu wniesiony bil ' że celem ogloszenia tego było wywarcie d~ieó lutego rozpo~z~ta gIełda po~ wraże. 

-lZlllZególnioj i wzrósł dzie wkrótce projekt obrony krajowej, z Ż'I' I nacisku na Rosy'J. MiUlo to giełda ·przy., OIem korzystnego bIlansu au~trr:acklego za · 
br~'~I):~!~~~~ih~f~:cli~~~ds,f~6~~il~:,~:y;! daniem 200 milionów oa cele woj skowe. brala mocoiejsz" podstaw~, gdy dało si~ kladu kred~towego, lecz wrazente to "atsr· 
l. ze· I Wzmacoiaj.co oddzia/al cyrkulllrz domu slysze6, że hr. Szuwalow przyoosi pokoJo, la znr~z wIndomość z !"etersb llrg~ . o bau· 

roku pocz'ltkowo bamburskiego, wedłog którego Bismark I we zapewnienia ze strony Rosyi, a jeszcze kr~ct"l~ firmy ban~o"eJ SzaskolskI l. Ka.hn. 
oslabieoie,' lecz miał s8pewDi~, że pokój b~dzie utrzymaoy bardziej wzmocniło si~ usposobienie, g~y P.odobUleż wplyw śWIetn ego bIlansu Olom~ ~c· 

o mowie Tis.y Jesz· 1 przez trzy lata; w krótce jedoak zapo"ie. ks. Bismark wygI osi I w parlamencie (6 lu- kIego towarzys.t"a dyskontowego sp&r~hto. 
ii~~::~:;~~~;!~ lIiełdy wywolda dziano I1rz~dowe zaprzeczenie ~ej wiadomo- tego) wiei kil 1Il0W~, ocenionq bardzo ko . wl\ty zaraz znIżkowe kur.y petersburskIe. 

okazała sili ści. Pogloska, jakoby posel Szuwałow z po· uystnie przez prasll zagraniczną. Lecz tak· W pierwszych doiach marca glełjla byla 
równo. wrotam do BerlinII mial przyoieść pro po· że ta (Joprawa byla nietrwałq. '" krótce opanowan, wył.cznie lUy/iI. o zdrowiu ce· 

wllląOmo8c~ zycye co do ostatecznego uregulowania wynurzyły sili zoowu pogloski o zamierzo· tarza niemieckiego i Ilas~pcy troou. . ~Il' 
kwestyi bulgarskiej, wywołala chwilowe oty. nej dymi_yi ministra Giersa, przytem złe kres interesów ~raoiczl'1 SIEJ nadzwycz.aJn.le, 
wieoiej ' równocześn ie mówiooo o nowych wrażenie l.robiło zimoe przyj'JCie mowy ołowiane hrzemlll zacijżylo na nsposohlanlU. 
projektach ministra komunikacyj, dotycz. Bi"marka lU'zez urz~dowy nJournal de St. Przeczucie wi~lkich wypadków powstrzymy· 
cycb npaństwowic'lOia dróg żelaznycb. Po· Petersuourg. n Ujrzano, że przedstawienie wało wszelkie czynności giełdowe, znaj~u
ohodz"ce z tego ~rócUa ożywieoie trwllło stosbnków politycznych przez kierownika i'lc ci.głll podnietEJ w doniesieniach z gabi· 
krótku i przy końcu miesi"ca praw40po. Niemi'c, uie "yjamiło calkowicie potożenia. neto chorego cesarza, a nest~pnie w rozpo· 
dobnie byłaby nastllpila staoowcza zoitka, Pesrmizm wzillł gór~. Wiadomość o szczEJ' "'ldzeniu o regencyi. W dniu 9-110 marca 
gdyź oświadczenie nioUlieokiego ministra śliwem "ykonaoiu operacyi, której poddał cesarz Wilhelm zaminłl oczy na wieki. 
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celce, ozdobiollej 
nad oltarJem 

wisiał czar, 
CJlirystu8e:m ZIr slo· 

w srebrnych 
rozI!,oszny za· 

wschodzlłcego slotica 
gał<JZie jodel, a da· 

okn~ w celi. 
uroclysta ci8za. N &raz 

si~ Api e!: Agnu. Dei qui 

siEJ z granic .. cego ze 
,osł~~i0'lej jego wy· 

bOskIej Plllknoici po 
i Apillw docbodz,cy z ka· 
zł/lczyły ,iII w barmonij. 

jednak próbowd po 
mu aiEJ przed oczyma po· 

mo li", ze jest w pEJtach iie. 
i . ie u.olnić siEJ z nich oie mole. 

• po razy pierwszy odzyskał przyto · 
od chwih, ' góy go przynie'aiono do 

!IloDa,tica. Kula wielbiclela~fijoł. 
erzes~.a mu praw" polow\) pieraij kto 
'byłby nie przetrwaj ani takiej ruy, 

uplywu krwi w w,wezie, ale oltatni 

wojny w komisyi parlamentaroej, że i'ld'l' w San Remo ni emiecki nastlIpca tronu, Giełda berlińska byla przez trzy doi zam· 
uy kredyt wojskowy wynosić bidzie 280 polepszeoia sili jego zdro. knill~ i rozpoczEJła dopiero w 
milionów a 100źe i witcej, mogło słusznie ta znikla ni~bawem . Na· dniu 12 marca z spokojem. 
wywołać 8ilne przygo'Jbieniej lecz przy regu· oddziałała pogłoska, Mniemano, ze ~,uierć ''''<lWW<,:U U1UJ;IIUCU"_ 

Jacyi koficomieli~zoej dał . uczuć wiei· z wytaego uważanego za pod 
ki brak nowe WII' 

w, 
znym słnby. 
zakoooych Mo088tico, - Słaby!. .• Ja? .• 
w ksiCJstwach naddunajskich. On, któremu od tylu lat w wCJdrownem i 
chanka, naj troskliwsza matka awantul'niczeln życiu uie brakło nigdy sil, 
by lepiej pielEJgnować chorego Ulialby być slaby? Machinalnie podniO~ 

I 
toe zakonnice. •• w górEJ prawe ramio, to ralll;CJ, które oie 

OcaJ6byt... Był zatem (.calonyl... Ockn'll zawioj~~o go nigdy w walkach i oiebezpi .. 
li'J dziś, o zachoazie słońca, w celi klasz · czeónwach. Opadło ono bezwładoie. 
tornej, patrzył na kwiaty, krucyfiks, olta- Zro'zulllial wtedy i od"rócił siEJ do .lcia· 
rze i słuchał Agllus Dei. Zdawalo mu si~; ny, by ukryć Izy żalu i upokorzenia. 
źe śni. . - PalDi~tam już teraz, pamiEJtam-prze. 

Otworzyły si~ drzwi i blado, w'lUa po· mówił - do mnie jednego, bezbrJnnego 
• tać przyhlityła siCJ do jego łóżka. strzelało ich szedciu, podli! A.le ocaliła mnie 
• Była to siostra zakonna o tuaoierzyń. onal 

uieni wejrzeniu. Młodość jej dawno jut • Przygo~bienio jego niedługo trwało, na · 
min~ła. st. pił po niem gwalto'fny wybuch. 
ElceJ~oune spo~rzał na jej twarz. Wyda· Erceldóuoe prago"ł żyći 'tniał od dziś 

ła mu SIEJ. zupeł01e obCII. dwa cele przed 80b,,: miłość dla nieznajo. 
-: GdZIe ona? - zapytel. mej i pragoienie I<emsty nad eleganokim 
ą108tra zakonna wstrz:\.n~ła głową i I z~rodniar:~Ul, nad poetycznym wiplbioielem 

8poJrzała na OIego z uśmiechem wsp6/czu · fiJolków, który podszczuwał przecIw oiemu 
CI8. . . .. cal. bandę, sam nawet .Łrzelał do niego. 

- NIe rozu.nl1em Cl~ mÓJ synu - odrze· Wśród ogólnej ciszy do uszu jego do· 
k~a .- jCJzyk f~ancuski zDam lIiewiele, a 'y chbdził teraz odgłos dzwouów s'łsiedoiego 
018 mów, bo CI to zaszkodzi. klas?toru, wzywajllcy na Anioł Pański. 

Ercel,dotloe nie mógl nakoniec znosić ich 
widoku. Oddał ior polow~ pieni~(Jzy swojell 
i zabronił przychodzić wiocej. 

Widok lagddnych twarzy zakonnic stal 
mu 8iCJ także niezoo§nYIll. 

W sZy8tlUe ODe z uśmiechem starały siCJ 
wmówić w ErceMonoa, fe owa tajemnicza 
kobieta byla lo pOpl'ostU wilJja rozgorącz
kowanej wYQbrdni. 

Erceldoune znal się dobrze i wiedział, że 
nie był lIa tyle nerwowym, by marEJ brać 
za rzcczywistość . 

Nie traci I jedoak nadziei. Całe dnie 
przesiadywał w ceJi, której okou wychodzi· 
ły na w.wóz i otaozaj'lcy go las. Był I>e . 
wien, że wcześniej czy później, zobaczyć j'l 
Olusi. 

Przyjdzie powtarzol oi"glo, - przyj ść 
Ulusi. 

Zbliżała się je8ieti . 
Erceldoune powracał do zdrowia, odzy' 

trochEJ sił i zupełn. prawie wladz\) 
w zrauionej ręco, oddychal bez cierpieni .. 
i wkrótce miat już powrócić uo świata. źy. 

~rceld~une .znał wszys.tki~ prawie eu~,,: Po raz wtóry Erceldoune wpatrzyl łi~ 
pejskle .J~zy~li wscilodnleml szczeg61meJ ":l krucyfiks, o~t~rz. i kw~aty i znów vowró. Zamach morderczy nil 1'091 .. aogielskie. 
władał Ja~ Ojczystym. c110 czarowne WIdZIadło I zagluszyło w nim gti, w całej Europie "ywarl olbrzymie 

- GdZIe ona jest? - powtónył po mol. nawet pragnieoie zemsty. wrażellie; wywołał słu"oy gniew r .. du 
dawAku. - Kto onn byla?.. angielskiego i rozli.~ .. ne woioski o!cieuoycJl 

- O kim chcesz mówić mój synII? Siostry przynosiły mu codzienoie owoce dworów. 
"- O kim? .• Ależ o kobiecie ..• a zreszlll, i sorbety. Katdej z nich po kolei wypyty. Że niebyło to zwykle morderstwo, zda. 

czy ja wiem? ... O kobiecie czy tet o aniele, wal o tajemniczll niaznajom" każda stara- wal08i~ by(: rzecz. dowiedzion,. Rahusie byli 
który nie odaŁCJpował Dloie w cierpieniacb. la mu si~ wyperswadować, że byl ofiarlł by w przeciwnym razi li czycuali na pie. 

- Opró~z sióstr zakoonych, nikt ciEJ 'lu gor'lczkowej halucynacyi. • ni,dse, a nie oa papiery Erceldouoa. 
nie odwiedzal. WieAoillcy mołdawscy, którzy przycbo· Wrogowie jego rozporz"dzah widocznie 

- Gdzie ja jestem?.. d~ili codziennie dopytywać sili o jego .dro· pewnomi środkami i miel i zorganizowan. 
-. W ~Ias~torze naszym, w .Mon8stico. wie. n~c mu. ta~że nie umie.li, czy tet nie odpowiedni" policJO. Dzialllli Łei ni8za. 

Dwaj ,!leś01,~cy. z~alaz/szy . CIO. rannego chCIeli powlecl~leć: . wadnie w celacb politycznych. 
ww.wozIe przYDleśh Clę tutaj, wl~dzac. że UtrzyUlywalt, ze pIes zaprowadlił icb PowsLanie tylko co miało wybllCbD'IC " ca. 
1~1my rózne choroby. Byleś ~le~zJl..ie: prz.f'psdkowo . na. miejs~e ~brodoi i le z wła' l lej połu~~iowllj Europie, środkon i rztU 
czu.le chory, ale pr~y pomocy ~~JŚW I\)~'leJ 8neJ:0 .naicro,lenl~ odoleślt go do kla8ltoru. zachodOleJ nie odzo"czały Hi~ takie poko
Panny udalo num 81~ wyleczyć CIEJ mÓJ 'y. - Ale' ta kobIeta? .. jowem usposobieniem. Zamach na Ercel. 
ou. Tylko teraz u8pokój siEJ na Boga i oie Mtildawianie w7.l'lIsuli ramionami, twier· douna komentowano Da róin. apolOb,. 
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i głOl)u~i wplyw Da. gield~. Gdy Jednak I !,enzy do Cbarkowa na d/ugo'ci 816 wior II dliwie n It n plantacyj. 
spełDlł II • t".kt oczek",.n1 z lak~ obawll I d~rył8 aczskll. Z9 stacyi D~hreJ do za· zbiorów 110 od ró.nie; 
w u.pusohl OlU gleldy z 811a 1.l1IlaO" po· tOKI l~goi n.~wl . Uli. dluJlo'cl 137 wiar l Zebrano o 6'eOl 6715 00Il 
łI!J"n.a. ~16r ... "nlnła ~rw8le op.arcie "III .1- ta ... ZI)I) sie obeenie jeezcte Ilwa towa· i "'Olej nit • rOKU ;e dYli,. 
Illfe~Cle .ce urz Fry~er1ka. przyjętym z '!l' I "yat"a (!Obm hodo.y akb.dów 1.boiowycbi W.taw 
pulem. Jako r~koJml dalszego ulr1.10lnma I lnwarzystw te umienilj', I""l. nrawi., y N y. . d . t • 
poknju I el>ilo§ci lolit ki . k" Ilł . ' .. ,. - po"e ,eulO owauy •• wl 10000· 

W tat' I d l. I Y OIenu8C
1 

I~J .. ł • o".e rlo.allle ~bol.a. zdob,ć sobie za· ekoootłllcznego • PeteraburitI po taoowio· 
os RlC I OIRC I ID rcn Ź e OudZI3 ". uralll O n .. rynkacb zagranictlIJ b I 'l; ta i I k 

Wiadomości b eżące. 
ły II~ giełdo pogłoski ° oied,epozyoyl ale" Na "io n" m" bre rozpoc;~t. bu o.' lin urUl

I 
~ ZI'" m d "w.zec Ir09" wy ta .. V 

k I d " b . k' b dl I • .~I. pSl.cze olczq. (-) Wildom,łci "obIlte. NR pre_ tu 
"~ar n.. II zlez n 11 wY. Ja le wz U tI Y w:&. IIIftg ,zyuów zb"tc wreb w \Varszn.18. I ~O ---- ~ ugo komitalo 10.auyaLw& kr'Jż, Cler 
rlerpleOln ceoanll ~rJder}k3. Lecz. PO!"I. - W .nzn" ki Illd handlowy oglo ił ° I pa OZD1 I T UGOIE. w~nego. w miejsce ust@puj r.ego p 'falll 
m.o no.ycł~ lIopak. ~61.orzęd()"c6" nae.mcc. 1 pl1d!o~l; doruu 1ttndl.olłego K. i J. aoeker, ~ A Il A Au 11,,_go ... ,brany ,ostał prezydent miast 
k~cll. )~rzeeJt.ko RosYI. I (IIe~koJą~'ICb do· IIBtllleJ"cego pny uhcy Kralrow.kie Prz,~I. Z,od,i p. Pie6kow i. 
IlIeSlen O MIChACI! wOJlIc rosklcb. glełdnza'l mieście. .1J'~ru.. P. ter.horg. Sl,ru.loi ......... tku. (_) l ' yŁa 'I" . • 
('hował. po taw oglpd 1ft. d' I G 'd' I Wd ,ł 111. o!pMOI,ieli'f" u .. dt..-i.e;n j ru·ł 1",8 hf!r.1 . le c~a. 11 8g~s"r~t IIIIHat ~O(ł7. 

• .. ! .. "praw zle. ecz. -" r~< unln" • onosi. że wedlug l,r jo. łió.k .. j. ko kou", .• i ,ehranU. o I'?'I~ mi J" kG. podaje ~o wl8dOmO~CI. 1.8 .Io.a 4 b. u. 
",odn~,. prrez cRły 1Il1eslqc ma.rzer. Cora7. / Mlu li lawl gieldowej iudon ,"nkl.·,. luh .. ratn'.j .... j .LJ",lou.fi<~.k te rul .. 1 k,.,t.t"wy. O godzlO.e 11 prz~" p łudoiem ha Nnwy lt 
bar zieJ przeważnlo pr"kouanIP, 1e okre agent cud • .,ziumski nio mo1.1! znajdo ul' liv « k .... u nh"IIOO"::,' ~ ... l, po 1"'1C011 .1. ~rrJt/ •• Rynko przed gmache", m.gi~LrftlU Ipr e 
u!epokoj6w , mi.n"ł i iu .rz d Ilo"~go co., II gle/.I,ie" ROlyl. ""fik: I~ llu" ••• prarp",cI •• 'ol, ••• canr·" o· dŁ!' .. )' • 
SArz" mellllecklogo pr gOle wzruoclli6 .. u. Podatki v."',,,."', ~ l. b...... Dpn* t."J""o frnko an~ %09 lnie .'~.J (aJ"celllu krow 
r.nie .. "wal ość "okoju. Przy kOli W .nar. _ •• GraŻdnnia," ItO.tarza wiBlloruo" ,. w'k.lo~.go "",lI.,.la taklej'. ehw.ej n i; • p-~ oceulooa na r • 10. 

k ł' kle<;, or,lku ... k. ,". •• Lo.or. mol •• bylo ••• i ... r. .. ó (-) .Statystyka. W CI'łgU l 88 roku 
~a pue .onam8 to sto o IIQ. I'n.,.le-" .0"otlKlknwani~ "r2omyslu i handlu u"JIł 1>0 117. l,utAtI·J . .u pod .ply" •• n kr,r".lnteII&Jeh .. flaralii Pod"1U %enia S". Kr&yb wedłu 
(bnellI! le nll.wet ze Br.r 1",~hcznoścl Ilr!·I7.IIJ~ walne ZI1l1aol. Wedlo~ m(orOlarJj "010 .... I ... hn.k.cb. od.ro ..... J" J'O 96.'" .t.. daoocb k )' fial' b I • d 
watneJ napłylt~łr ua gleld~ ",ellne zlecPola gUlelo, i.tnie"'ClI klll8,fikacla h"uJlo n.' n b,wou., ui. b,l.. Dla t.;h pf ,"Jn lo) lu • ance .ryl par. oeJ, 1. o: "~CI 
k O I I J J"I q" 1_ ...... emoll •• , '"ale~ć a.b,.""" n polimpe. ocbrlclon1cb 9631 z tych pICI m~zkld. 

uyn". .lnteczny rezo tol wab&6 kur~o'lburtoWy,<letaIiCZny I drobny, oroz urL~Jn .. o "aI1 •• ".t po 711 kop. Z lo Ul j~lti.oi. U, rrD. lll!l tefakiej 1610; Ola/że6stw tllw.r 
wJcb za pl"rwuy kwnrlllł Ityl bardzo nae· okre lenrn każdego pod "%gl~dem opodal. ko ~apl.,ó ... ,"bltewycb UlI ... m. ch""i." pad to 611 I I 6b I' k' . 81.7 
znaczny;. ly!ko ruble zesu~~ly oi.O .'I.h'j w kio ' l kowania. tUajll b,ć zmodyfikowane. nów. wIxl~U.n •. obnlUl .. ui. "U """OD? t~tl!"8. 0'1 .. i •. żeÓJkie~ ;~ ":a~e: ) ~ot CI 1Qr;~ lej 
runku znlzkowym. a tulano"lcle Z 176.50 nocz.linle Itlt\ być zmieniOIlY podział ŚW'Il. 'I'. II n,v.k vom'Q'!&Y akcJ.m. dr,!,! t.la.uych D' . . d' . 
W d"iu li n l . 168 d "I d t h dl II k .... "owflr poIodnIO.O-'oohod •• o ok. oro pnI pod I O pierwszej SpOWl8 ZI I komunii ś .. 

• J I S yctnaa Da w UlU" '1'" ec w n owyc na alegorye. I ni •• io.yn. d. !t>!)ll. ktlllli .. d.~ftl"'a.o .i~ c ..... Io; pnJ8l1lpiło dzieci 544. OJtalnie sakta 
"'arca . Przem)'s/. kurok.o.k'J"""'. pod .. ył .. ,h ." .1. 3'2" ... 'r', meuta pnyj~ło 08Ób 661. 

- W 11th dntach poszczono w ruch ~m.k~:'/k. K"ono v;: k .• ..,ach .eul.tl(Udoio"ro~. Z .. yz» nia protełtanckiego przyjtlo ka 
"ielk'l r .. br,kę nici w Ptter8burau .IKJ·I\C4 . J. . l' A"" a CYJ baoko"reb pro WId 'O 1118 tor 'b JIj 

d I
· tli , • IlnleOll): o rOJki. dQPItJwano !'f po 21~, 'nI~'f- ItJzm ?SO.. . 

o w'p6. zRwodmctwa nn ry.nkacb ruskich, "arodu o J'O 463, .oIuo-kan .. ,. "O 69ti i 8N. (-) Epld la. Wo WSI Wola BISkupia 
CI z .. 1.cl_lel!" I w.ze~bwla'~OIe . do.tyc~czaa . 1I0N6 P; • al •• II'! 2?1. Z ponllod', .kod b.n. gUlIuy C.arnocin, w bliako ci stacyi drog 

a. . l"louJł\Celul fubrykaml nnglelijklema: C.IlIIe kó. ". m.k~ch lo .. k~o ••• "au .... . I, do SI6, al<cy. warauwsko. 'ed ń k' . B b· . il , 
_ Per~onel kllnc.1 ryJnJ urzttlników col. C ts' łł k Z l' . l .. I .. ' nbe.p ....... · ...... oleJb.oe. Ku ... poaJ ,t p'." . 101 e a lej)! a Y. ).oJaw a s 

b b ć . k ' oa. I ro.o c. • olJ~,e flit" I " dCI.cle. mi."lr b l i U .milJi POdwlio'JI oi, du 271" 1I11~zy dZl.ćmi odra. ubociaź przebieg te 
nlc I~a y. po.u; zony. ~oleltl szybszoJ I 1111 fal"Jkl Sl\ apadkol"ercy barooa Stleg- .. "I~~oie u. 2U'/, M.taliki pro1 mocu.,n '''1':: cboroby ui .. ma charakteru dośliwego je 
o ,Iugl pUbltCZIIOlicl. WydHLkl atqd pow.t~. Ilrtza. Wll11i ry fi bryki obliczono na pro- oLi."io po.0II ........ 1 po .. "b.~bem .. 'tel kich o· dnakże skntldem nieodpowieduiego plelO 
łe bedli pokryte z op/at z spon'ldzanle dukcyo 600.000 puu6w wartości około I r 16 .. ,. papluy Itre,hlo". ulr~lmaly .• i~ pral gnowama chorych kilkoro d~ieci sLato ai 
dokumdot6w celnycb. które to opiaty IIII\J'I'6 UOO 000 rubli" pierwSlym roku' po u. k.r~aob .... .,!'~lg"dDIO")ob ... w, ,o .. m·.", POi,. Jaź ofia 'd 1. dk I" I k 
być odwlbzoo Ił" . ..kI w.chodDleJ l • II .... ")1. kW.a podu ... I. ,., l ' "' epl &0111. to I po ICyJnOo e tU 

" • d o. r, yWlo roku lub dwu lat produkcya lila o '1." . . .kle celem 3apohielenia szerzeniu siO cbo 
DrogI wo oe. . by.ć. zwie~ Uln" do wartości rocznej J 9 Ba1Dd L i o •• P 001. S~ .. wo.d'Qi. tno rohy przedsiowzieto. 
- Poru.iZo.nll przed 'pól lokIellI k~t'łt11\ . ""ltonów I WÓWCZU8 pokryje prawio zUl'cł. ,It .. o ... do un .. 2d grauoia 188d r. Z .po~o (_) Niedbalstwo włałclciell dom6w stało 

... yko!.czellll I l>oł'lczeOlt\ knnału "lnd.W- oi. ),olrzeby calego państwa ru kiego dloi'''J 'prl "'r,wy plI,,,aI.rOj .kutkie .. '''I t. nIe aip. zoowu O od toe dk 
~kjpgo z kaDslem nugu'towlkJ . k do ' F b k ' • b • ł mamy WJe e uO o-Atedr.eOl. l) O.U1m t.argu.Olłro... P w 8m amu go .ypa u, 
'. . tu. JIl ' . a ry a uo.. naz"'Q "Newsklej .M ryki Iy b,lI uio ....... ; a jeJ.ak cenf p ""Italy p .... NlI. cbodniku Llicy NowomiejskieJ pokry 
wlad~Je !I~ "GnIeta POIS"'8.~· .przedBl>iwIOn'l nici.· Reprezentautem oa Królestwo Pol lWI. Dio .... iooio ••. tylkO gal. oki .,.paki r.i r • tlru górawi lodo, kobieta nioS4ca d;,eoko II 
b~.,e nle~B"em sferom mmlster1aln) III. I kle je.t E.lward Heimao w ł:.odzi który'l:<>,!d tQ., '. ra.o~ .padly w <eUIU o 'I.. p .•. h •• reku poślizguQ/a si .. i up"dła tak nioa . 

Drogi ielazae. k 6t ć ki d .. ' k ' b · .. • g.lu.k. noloJemy tak lak .. tOtu.I",' p.,lko. I'" . . • . . Z~z\l 
'[" .. . d . " . . l ilia w r c.u oLwo .. y 8 a OICI news IC Pro, wci,t tr ... jłcJoh j .... 1O do"O<l.b "p •• y' IWie. ze kil ka tygodUl bodZIe musiał 

- "" ~s .0wsklJa WIC 0100 li dowiaduJ., w 'Vanz WIO. I n ..... wJt .. oj, .""'ok .. ouie; blweloy .:noryuu prseleteć w łóika. Gorze) jelUcz8 ua upi\d 
8111 . . te IIllotSterJO.o Bk,Ubo zam'erza przy: I . - W 8Obot~ ubiegIego tygodnia odbyło .~i.J i br.lIAluoJ r"!IOkieJ. m.m, te.. ba,," !' ku kobiety wyszlo daieeko, kt6re prz1gnia 
stqpl!! ~o wykupu na rzecz skurbu tlrogl II~ ogólne zebrauie akcyooaryu8%ów t 'lwa. pIo~n1 "rltór~. .k~.dacbć - dow~y br .. yhJ' Clone ci~i rem maIki zonjdoje sir: W stani 
ieluneJ ""uznwsko wiede~ki.j, waraza .. • 1 nosl.a poludniowo rOBkieao metalicznego .kleJ "'do'r~·J. j·L" . ',!~.vla,,:. n.loml,.~t .uPN·~y bardzo oiebezpl'eczny,n k b d k" . k t J k" J. D. . Wicho OJO 111u) h,leJ "'1"00'018 II'; zm. eJ~J.ll'~ 18 u.. • 
B O· y gos lej I waraz.w o ~rCłpo leJ •• (b. etulowOIa ?B Prad%e) Jl~SladKJ~ceg(j ~u·l.ta ..... He ob."y •• b1. ,,"oiej .. ~.i •. Lu dolJtu~ t.. (-) Wyzysk pOk,tnych deradców. Zona 
~"'cyo lICI., dróg iolazny~b 108JI1 być stop' I kt..dy we 1081 KlttlllenskoJo. MIOdzy In ·. ,r.'1 IUtoreJo,uoo. ~,l}. sb.o., 1uu1J<1kle "1p.uo, pewoogo kolonisty z okolio Ł~sku przyb,ł 
010100 zaml.OIOIlO 011 papIery państwo.e. 'uom i po tauowiouo wypuścić obJig .. cyo ZIII'" tynt rok. ulc,,,!y~le " ••• , ....... k, ~. I .... kon· do Łotlzi dla zuiWluivcia rady adwokat 

Handel I et 600 I)()() "1 I Ć 61 <enl prssaatago ... '''I,e. btdllo.ny mloh d ...... I· . . . . 
. . .. . ".. . ruu. I. prze." prawa. og nego now'go Iow.ru, 1''''1 u polobi ... io .kokojoolO •• 8I'ra",. ~ard.o .a*oe). NIe %OIlJ"o.Dlk 

- .s;undluJ'cy lnem zwrócilI SIO ZIlO"U I ze~rUllla .. tej kwestyl ua rado I upowd. ds.i.i.J". ob"'.t, ~}tI ... ilr ,()t~1 bel. lDIe '" I.r· go " Łolłzl, wenla do j.~flego z lu teJ szyd 
do ł111t~IBt"ryun~ skarbu • prołb'l o pr~y- , OIĆ rad~ do kupoa gruotów din przeprowa· .Uluo,.y lorI ro"u •• ' u~~",k16 0or'~IC'OOr· Sp~. Hlynkótv. PI'OIZ'IC ,.łaściclela o "akazIlIIi 
wróceUlO przepls6w z roku 1~&4 u.tooawan·

1 
dleoia Iioii ł~czlłeej .drogę. tela?o, jukato· !:~b·{~. ~r.i~'Y.'!.~ ~'i.";.:::{ .~":~~!,.o; grati jej IIdresu ad .. okata. Pny rozmowie z szyu. 

Jl1cycb puymusowe aorlowamo Inll przezna· r' ń kił ze 1081" KaruleoskoJe •.. , . ,g J' r I' d 61' t Q. ~) klinem był obecny znaoy pokAtoy doradc 
Ó S d k 

• I " .. '. Cloy ..... r.;t,016JII8 "'li OuU18 u otł U8J a)' uaOJl Q ., ~ "I • • 
C1.o~ego UB. wyw Z. ro e .en ?a za- - Tow"Tłlstwo alccyJo9 drukarnI per ... otan •• , .. bard.o uitkie. a hotleUI w p .... w.· X. a dowIedzIRwłZY IIf; ° co chod&!. zbIJ . 
pobledz Dleustnn~ellJu .. f .. łszowalllu .Inu koli " I •• anowo· \V ozoiesienaku powir;ksz I dywanio •. t. ni • .,nier". i10Aei I> ... elur. któro żył siQ do kobiety i pr.edstawit siO jej ja 
pnez It.odlarzy lIIesumleooych, skutkiem I sw6j kapitał zakładowy o óOO 000 rubli VI .'~go k.lku t!godul. mu... b)6 .. Ameryce ko pomocnik adwokata jak zapewni.ł n!j 
czego odbIOrcy za.nWlcznl tra h " ." . li 000 bl 'b wl· tawlu". "' Iprs.d .... prow.d., ehoe.ot pr ... · I I'· . » U d • 

• .D r'ł c ec na· przez 601 1SYQ a cYł, ru OW}'O . I mIjaj,., 'Diźk~ ceu . .oho" JI .i~ wr ,oIooJ"o, .p .... go 0'-" C'J ym 6wleclo. ro o"alll 
by\\aDla. I~{( ru kIEgO, . . I - ezon ubIegły był pod katayU! .. zgIO· ł'ra1wM t.k do porUl" ."""yt.u.kicb J.k i lU' kolonistka, że hk pr dko zoalazJa adwoka 
. - MlnlsteryulII 8ktlr~u. Jak dUtrIOduJ'I, delii wYJlłtkowym dla amel'ykaąskich plKn. dyj.kioh je.t .bardlo obUty •• r. l,omi ••• lo ua ••. ta, udała .il) zo muiem .. oym pomocn.kiem 

~'~ .No"ostl." P?staoowlło wpływać. na 10., tacrj baweloy. Do pocz'ltku .• ierpo.ia pola ::!1Il ~:':i::i: ":::'t~~~r:y ,,\~~b~~~: "i.i~~; który w,s/ucbuW/rlf całej. 8pr~wy, o~wiad 
ZQby twor.ył)' s.o towaujst. ~ lUaJ'łce na. z~sla~o .b~ .. ełol1 prleds~a~laly Olę tak I i ,~wÓ/iuter .. •• wid6oltie.oJt Targ. u,i,ieJ"1 CZlł. że '~Iteres w1w ga wl~lkle) prac1'1tra 
C4!lu budow~ składów zboloorycu. z wydawa. pl~kole. J~k ule bywał? JUz tl~wuo. W o· P"y ~.po.obięu.io .,Pukojo ..... ~uo •• yl .. D .I.tpu ty czasU.' ko zto,!al: bedZle 18 r •• z kLórych 
lUem p.oiycz"k na zaataw ZbOZB. OprÓCI I wyli. cznsle zorwala ~IQ burza gwałtowna'IJ,.e.". ooluw.,n.mŁ mld.lltog .n .• erlk.ń'k. (L. M. 16 łlIOSl zlIpłltC IĆ 8umeO,t1 adwokatOWI 
powltaJ~eg~. Jut to.arz~8t ... o .• Iewut ró" i kt6ra tr!,Hla bez pnerw'y .przez 48 godzio. ,~) c~ó!l~o,o,::.~ ~'/~~ i:,~ gr.:~:!: ~~J"~e~:'!:;>~rL:: a po.os u/o 3 !,oble. zalrzyma dl siebie. 
składów zb.ozo~~ch zamierz Jlteego wybu·1 N8sl{pule przez cały rulesl,c padały desz-

I 
k~iooieó 6~'1 (" n& k"i~ci.ti m.j ~\i· u. In j. Gdy przybyli do Jednego l( dOlllów poło 

do .. ać dWie lIole kolejowe: penzeń~k'l z cze. Wszystko to oddziałało bard~o nico· • rwie<' 6111::: ... iooych. przy ulicy Piotrko"skiej. X. prosi 

Niemoiej oatl!idy iiIoi'derców-nielllOŻnQ - pl'zskrości/i -=-aZepn~a - Iluścić-beikarnie ClStJciJ- włosach;- gł~bokiem a jas"e;" apor .... indemniuCyi:--Moraerc)' ""p dajiiI" 1'0 
bylo trafIĆ. wyrzl\dzOIl'l ci kfly1Od~. pomuij jodnak. że rzeniu. Usta jej zdobil nśmi8llu peleo nie.' a/a angielskiego. ngli .. ż"da wynagrodza 

Malu6kll Mołdawit\ oplucił olbrz,mill boski naSi Zbawcll. ciężej był pokrzyw- opi.anej ałodJ.czy i sOIulku. Zakonnice I oi .. w got6wce, czy jeduak s ł.q je wio 
kootrybucyt. dzooy. a prl.Acież darowal mordercom i zdecydowały, 'ze ~zie lO pruwdziwa. ozdo· Ul? Broń lIozel wyp/sci Je naród, a za 

Erceldoune zad swoicb napastników ale sd rajcy Judaszowi. który go sprzedał . ba ich kaplicy. . telu: rolnicy, rzemiMloioy... no i bogac' 
pr8goll/ ich o.obiśde i WJaAO, ręklł ukarać' Erceldoune pod8koc~yl ,,"iecierpliwiooy. - Niechże .. am ",uiy, - odPowiedtla/./ bkie. Ale kLo oierpi n&jwi~cej?... llieda· 

~ ManI naddeję. to IIle lUasz ŻlIlu do ie jestem ja teologiem-zawołul- Erceldoune - jako do "ód lDej "dzi~.no. ey. N Ie rozumiem ani pruwiedli.oilci ani 
prześladowcó. s.oielt m6j syou?-spytoła ale niejednokrotnie myślałem już o tem. ści i niechaj zdobi wasz ołtarz. A jeśli godności podobnej mil)dz10arodowej lr~ u 
go raz zakłopotaoa ksieni Monaatico. że gdyby ... był jedoym , pozoata/lcu jede. kiedy .potkacie kobiel~ podolJo" do tego zukeyi; w dodatku jesIellI pewien. źe mor 

Popalrzył wielkiemi oczami oa siootrv nastu uczni6. Uhry61naa. nie pozwoliłbym portretu. b~dzie to to. k16rej zl\wdzi~zant derealui mojemi lIie byli Illołd ",,,uie. .r 
zakooo" lagodoQo jak gołlłb, czcigotln'ł jsk temu lotro.i Iskaryocie docze!tać nast~p' lItoje ocalenie. Powiedzcie jej, że Fulke tylko ruog\) być go pewoJm. Istnieje llue 
prababka, meś.iadom, rzeczy tego świnta nego doia i snmemu si~ obwiesić. Erceldoooe go16w je,t w każcIej ćh",1i ciet jetlen rOOlaj wyllagrodzenitA, który 
Jak dziecko. '!{ czterD'l!t1U1 ruku źyeia Tak Btraszoy sposób zapatrywauia .iV spłacić zltci"gni~ty dlug wdzipności krwi" przyjm\: z wthi~zności". Niecb Bauk j'l 
wykonala śloby zakoone i od pól wieku oa czyny apostołów. nie przedostał sle swoj, i życi'lII. morder~ów moich, niech ieh znajd'l, ! oddu 
oie przestąpiła progo kla.ztoru. nigdy za mur, kI8~ztO,.U Moo8stico. \V kilkn dui p6~niej przez W łocby i d, .. " moje r~ce. B~dO do tateczmo wy 

- J.kże ja mógłbym do nicb nie ",ieć KSlem umilkła. Frllncy~ Erceldou"e zdrów już zupeloie t1,,- uagrodzony. 
blu? .. zawołał. Wkrótce potem Eroeldoune zoslnł waz. tył do miniBteryum spr.w zag l'łlnicznycb Minister spojrzftl "" Iliego z uimiecuem 

Teraz zn6w ksieui popatrzyła ua oiego, I won y do Auglii; brak sil uiepozwoJiI DlU "Londynie. -. J~.teś pan dopr"w~y ,1~lelnytll 
odpowiedź była jaBn'l. jednak odbyć tak dalekioj podróiy. cz-"~wlel<~em - zuwol~l, że. Je.l pak"e rZII ' 

_ Jestem jednak pewna 26 przebaozysz PrzyUlusowa bezczyoność m~zyla go i V. 1010len Ol wrnagrodzeOle. Ole ulel!a to ŻII 
illl W koócu - cj'łSu~la dalej - gdy ich zaprRgo'll zaj'lć aiV czemkolwiek. dJl~1 kwe.~tyl . tA un,d kuryer" !"e prowu 
spotalls% wBpom nisz ua zasad \l lIoskicgo I Byl woale niezłym malarzem amatoremi P1'Zyjazlly Ercehloullo"i lIlialislor alotył dZI. 110 nIczego. S'l ,~ne s "no.lSk .. . na p~l 
oaszego Mistrza, kt6r.y powiedział : "gdy z krajÓW, które zwietlznl. przywozIł zo 80· nlu swoje powioszowanie. w?Jsk?"e. na p6ł cywlloo, kt61eby C! ru~7. 
nieprzyjaciel twój uderzy ciIJ ... policzek.· b" za wszo. poln'l tekt,) sludyów i uki~ów. - KaMy urzłJduik królowej zrobi/l) lo .tllJ,·eJ dogadzały. Co byś ~aD pow.'edzlal 
Dad taw mu drugi. - A wi~?.. I Nie był to talent twórczy, alo wszystko co co ja ekscelencyo -:- o .• parł Folke. oaprzykllld o. guberll~toratwle w~apl? 

_ A wi~ ... , wieleboa matko, klnv ci widział odd wnl wiernie, 1\ prace .woje - Hm! nie tak to u naa łatwo dziś o - DZI\l~J~ wnszeJ eksceleocYI . . 
siO na honor - zawołał uderzaj"c pi~oi'ł traktował poważnie i z pewoym odcieniem bohater6w-odpowiedzial m'l.t stanu, przy. - C.y I ty~ razem odmBWlas.z? ' 
w etól. że niezapomno o niej. bed~ paruir;. oryginaluości. poszczani. że nie I udziłcś II~ .P"~ U.OI na - 'rak, tyCIe .~~towo~ •• 10 ktorugo przy 
tał tall, że itidnego z oicb przy źlciu nie A cOź widział teraz? 00 ruial bezustao- chwilV, co do rodz:tju odwetu JIl'U CI~ silo'lwyklem ma dla . UIOle n!eWr~owDy. urok 
zoatawie!. nie prze,1 oczyma od chwiJl gdy siO ocko,,! • tira za rzucenie Jl"pierów " wodO· .. po .. !a..,,,",, raz Je ,cle. ze Jotelt .,!tOt.(I. 

_ Ale! przebaczenie jut rzecz, boskll z omdlonia? I - Wied.ialeru, że moie zabiJt~ - odpsrł za łożylem ua nagrod~. m?źec!e fili JI} d te 
roój SIuIII Była " to rz"czy"isto§ć juk am twier· , po prostu Ercddoulle. ProszQ o yow.tórn~ wyal~llłe .nlta bil w:ochąd 

_ Wierzo bardw. ..le. ja jestom cdo. dził, byl li lo aen ja" Olu m6wiono. uie·1 - PruW1lziwie bobalerski czyn - 1,"100' o odpowledlll kred~t ~ p8ł~01?OCnlr.t..,.0 
wiekiem. '\f tkR Werooik" weslchoQla ... mniej 8erce jego, umysł i wyoltrninin peł. łd m"ż stanu - aie rób plln jedna~ ltgo kt6.'6 dozwoliłyby .UI AOlgKĆ I uJ,.ć nal'" 
pielęgnowała go W choroltie i z podzi!,em no byly obrazu c~nrownej n ~ie%n~nej pi.~.! po raz drugi, .nasze. dyploltlaLycz~e .' !'oh· 8Lmk6w, te~o ~Jlko *Ild~",. .t • 

p"tu/b lin bobaterek" odwagI: z Jak" kucścI. Z~brnl HI~ do pracy I w cl'lgu kił· tyczne ~azgraollly nie "arte Sil l.ycl" tn· - Nleobze I tak ~t;tlzle-od~arl "Hn.ster 
ZOOII oierpienia. ku dui wykończ}! portret swego ideału. I kiego jak paD czlowieka . . DIntego to wf .. gole pod kODle~ 186~ ~o 

\\ idok Ich wy.oly".ł niejednolIrotnie Siostry zakouoe na widok tej tzadkioj, I Ale. nIei ... ~ie. wiesz pan możo. Ilo kSlO' ku Erceldollne, dąt"c uad brtbgl DuuuJ' 
łzy VI Jej oczach • ., koilcu przywiązalo się wspuuialej urody zacbwycone były nie-,et.a nadduna}skle wypłaclly nUnI jtokatull przeł.eiuta! przll1' Pary! •. 
do mego j.k mIltka do syua. W głobl mDlej, jak siostry z Bra;;es nn widok .Mal. 8umkt; i .h ~ołowa JeJ . do paDa uale!y. Miasto otulo?e było ś~let~ylll cululloo 
duszy c1.ula. le lrutloo go bęuzie przoko teii.twa 'wi~tej Katarzyny". ofiaro ..... nego I - Dzl~kuJ.~ IIlIlord.tle. S.alała ntJdza I rozkosz. Pllrli. pelen '. 
nal', te hielatwo :apolUnieć doznanych im przez tir yslO żołnierza RIIOSII Remlin- - Jakt~ I oumawrasz I,sn? S,1.bilelD. bllW, a Morga •• trupów. Nuc . oyla Olro 
krzy.d. Wielebna k.ieni by 'II tak ~ł8b" c~a za opatrzeuie rnn. I'że jesteś bIedny.. na. E I'Celdoulle, otulolI! w Ic?ce. d,!~) 
k.zniatk , Ol<rut ... ymolo"aoy przez Erceldouua - 'rak, ale nie Ilt~łtl d/ugó.. ani obo, z d",orca palootlltlltO .10 poludnrowego. 

_ Je8~ to dl .. debl6 zapewno "ielką jlrzcdsl'lwi31 clIdoI} lostać kobiec, odo. wi"zkÓw. Zrenltl uie umaję tego rodz3jll (n. r. lI.y 



Nr. li UZ1E.NloUK wuz Kl. a 

. najD Il aby siO utrzymała pned dO'lpnedWS~epne w J sprawle."y aluJo no,! "" l< 'I. SI<Jo"oft:,..meado., .. I .... II~I-JI1 ".II.rl. te · . k' e mini trów Tiua prz.imDw.ł dzi iaJ' pn;adl Wallu.a, ~$ttcZllI •. O~,~ .. ila 7.0
, •• Ikc .... } P' 

nJe~ a o' m p6jdlie do. iechoi .. ad. coraz ci kar< e zeg6ły. n w resol aCie południem człook6w lewIcy liberalnej sej. Ikl&<l , ~a:iaJro . kop. --8117'. sa, f(1Iro __ 
J.n:k';~ dla pom6wlenia o intere6ie. Po u· . arienie loi~eJ~ nietylko niiuych IlUlld. IlIU pr,.b-lych zlot-l; mu powinslowaoia 26!1. ,: .. "kl .... ",.,1,., kop _ -a,I~ , •• ~.ru .... 

...... :> • d ł ł 6 ł e.którycb osób ZI\JwuJ'l ' ~./ ./.. . _ -2,8 b)p. (I tl(,(J. Jla "UuhlI. ~ /#0" pływie kilku minII .""'" I ot.ia osy, .. nJ W, ~ I ni . • . : noworoczne. W odpoWiedzI wygłOłlZoueJ 1'11....... I !łJl.Uia. tAj w mieioou '9.0<\ 
ad"okat w,jecbał, te powróci dopiero za cyU! ,łokle ,~oowlsko na .pomlenlone) na. prsem wienie hr. &aparyego ojwiadC%ył Plrewea w m. 11.76. Zrto .C.60.. O .. i .. won 3.7; 
t dzień ale to nie ~lie miało wplJ10u na drodze. Jedne'łl 8łowem "odZie ~o proce .... . Konop,e ... HL u..oo. ,eml. lo,one ., on 117~ 
Jeg s,,'ra.y, która sułatwioną z.os oi. n1\j. wyt~csoo, o S1 tematlczną kradZlet szyn on pomlodz, Innoml, ze pnymlene mo- MI'Ó< . 
nnmyśln:d;. • kole'ow.7ch, . . uarstw 'rodkowo· europejskich .tenowi naj. .wI' •. li ",cul~ P'"łI~''' IH-~9' Ul gr.~. ł'~- ..oJ ~ d k .• _ u. k"1ł'. m"J .9().cł. L4 o 146 -15 , ua 1t.,0L l.aŁwowiero& kobie~ Wilczy/a on stoWI Konll'ytJ pUłlporlowa. IstllleJ'ca ° ro u silni.jaz, r~k~\lJi~ poloienia pDlityclne~ 1I~;.,;, 00 k .. , I 167'/. 
ż,dllne 18 rubli, a gdy po upły,!ie tYl!°' a powolana do przejrzenia pnepis6w d?ty. monarchii na zewn"trz. Wobec przymieul ~ •• dy •• lIltycula . Uliklor Ju. Pll Vruo I~ 'I •. 
dnia, etosowDle do Jego instrukC'1 zgloslll\ C4Ilrycycb pauporl6w wew~~trzoytb koulIsy" , .pokojoi., """'00, u.k,.r h""'OWl 13'/ •• pokoJu,,,, 
si Ilnown do azyoku nie ,naluła te", po. uoil a,la .woJe czyou06C1. . zawartych w celacb zdobywczycb, stOI 000 HI"', llłJ'cula. K.... pxJ .~"'."" "."". 
m~oclI'lka adwokata a' aryokan powiedli al POlialt" r"k,.,!UJnY. ynod ro.odtllc1. Jftk daleko wyżej. Nie pragnie bowiem nicze- d',... ~~, .. o~. 96.76. U. lO J IIG.U. c..or 

-. b" • . d . atnl"'"J' II~. Spokojoje. jej , le człowieka t. któ~m rOllmawi.la donosi .. ud. gaZo" sporqdza obecnie ~zpze- go zdo ywać, Illczego ruUCZ!~, lila Je yOle .... York. SI ptl4nll. łl .... r". 9'1 •. " :-lOr . 
• • , nku, nie zna. KolonJst~a udala ail) g61ow. wakaz6wki co ~o zast080".'a~II'. w nil pelu pokój wiuteresie lud.kości i po- ",:"n,. 91/.. Kaw. (Fair H'a) 10'/" ~i. Nr 7 I>" 
tla.siępni. do domu przy uhcy Piot~ko •. p!",,!,tyce no.,c~ ~n~pls6w o ~nllanle II.t· st\lpu. Spodziewamy ,iII bez obywy rozcza • .ru.or, n • • 11<&. - -, DA m.r. -.-
kie' ~ed ktbryln upłacila pieutądze, melącego w duewll)Clu ł/uberOlRch kraJu . . . . . 

, ~ p • d . . ~ źa " en adwokat uchodni~go podatkn na urzRdzenie domów rowBma, t.e wobec IslOleOla tego pn11ulIJo ale I lu O'WI. C%OJlO JeJ,.e u . . .. . be k . • d . .. Eu 
w dDmu Iym oie odenka. Jestlo Jnł dla prDooucz6w ~rkwl . prawo ilawnycb ua rza.1 wo c fa tu, Ił Ulema zlSlaJ w . • Zdni. 

2
1 Z doi. 11 

druga tego rodzaju sprawka raI Iy ego CU90Wy podat~k ZIemskI. . . ropie mocarstwa, kt6re pragu~łoby wOJny, Giełda WarlZlwlka. _ 
ulocnika adwokata." . ZUJln~e~ue. .N.o".'osb" zRprzecc~Ją powie.bie si~ i w tyUl roku zapewniĆ naro· ~duOlkoó08,n ,iallll. I 

·.rELEGBA.JlY GIEr.OO ,,, E_ 

"'(-) Niebezpieczna łlizgawka. Staw nale· tWlerd;enlU, Ja~Dh, III1.mster Paucker nual dom dobrodziejstwo pokoju. Za .0111. kr611<.ltrarin,wI 
'An do tcrytod;um fabryki G .. yera, pod zamiar w82y8tkle drogi ielatne poob adzać . .... Berlio .. 100 mr 47.HU 
...... 1 '1 oz6w pukrył 8iA od wylnczuie wOJ'ikowwlIli iotynierlllDi. Z MIej Toheran, li styczma. (Ag. p6ło,). WSKU' Ol Lonu!".. 1 f..':: .\ WG, wpływem SI oyc mr. ~.., kk ' • I' K . F . 
wczol"sj dość gru)" waf"lltwą lodo! z. cz~go pogloski pra.dą jest lo tylko, te P~uc er te ~twarcla z~g ugl ua orume, rauoya n. 1'or, ... 100 r. . Sd 60 
konysta bardzo wielka liC%ba d.zlecl. uży· ma zamiar ~ostarać. 811) ? dozwole~le c1:a· zanuaoow.la wlcekoosula w B08zyrze. 00 W.ed.ń .. 100 U. •• I 60 (~) 
WBjąC8 tam szlic1Jtedy łyżwowej. -A:le d.o sowego przyjmowania .. o~skowych lOŻy me· Teheran, 2 st,c .. ni&. (Ag. pół n.). Szacb Za ,a,I." paśli ..... 
stawu tego odpro,,"dzaną bywa codZiennIe I r6w nft etetowycu urz~dOlk6w dr6g telaz· czyui przygotowania do podr6ży po Euro- ~::,.'i~~d;.!h..r:~ . .' . \ ~.7~ 
gO"łca woda z kot.ł6w f~brycznycb, skut nycb. . . .. "~I. pot "'WD~\r.U" r. 1861 __ 
kiem cZłgO w nlekt6rych lIIiejscacJ1 lód. - NOWI sekta. Gneta HS"iet· pitlZe: ple na WIOSO~. I..iall ... :. &i.m. SeTJi I. 96 ~~ 
miekuie i nie moie wytuJ,,!a6 c!ohru, "W Kliflcacb w guberni czernibowskiej Berlin, 2 strclnia. (Ag. p.). W wiecz6r .. .. " 'I I !ł6.J~ 
lUi.gAjflcych siO cblDrCÓW• Nlebezpleczua. istnieje sekta, z"llna og61oie "Kaliko".ką." sylwesko wy w lIościele św, Marka podczas ['i,ll .. aI m. II .... "" , ł ~:16 
ts .abawa na s~wie powiooa być bezwa· Miaoo to otrzymala wskute przezwiska, naboieilstwa powstala ;Janika " powodu Lutj· ... •• . 1:oo.i iler

I
• I 

runkowo wzbronioną· . . I danego przez ludoość założycielowi . sekty, fałszywego alarmu: Pali łi~ft. TłulO nu. "ot ,. .. ~ 
(-) a Qlicy S ·ej Anny około Iuo. J kił niejakiemu Niemczanowi. Sekla istnieje . . . . " . ".... li 

csłowi"k .wldocznie. obiąkanT' . zatrzymuje I blisko 60. lat. Falezyw.a jej. nauka, .zasadza Cli. ~II) do . tJ§CI~, ,w.lancza, te .. kuno· Giełd~ B~il\lka. 
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88 s.J 
~O.21 
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przechodnl6w PY~Jflo o miejsce pobytu si'J glówDle na tem, ze Dle uzuaJe wc"le . dlleJ& opUŚCił ŚWI'ltyDIV . ~lelD obe. BaokootI rOlHII<le ........ . 
swego ojca, Cz/owlek teu okryly. ' .. c~m.· 1 ducbo.ieóętwa. Liczba ,woleuników tej se· sdo 8i~ bez dotkliw.zycb wypadków. I O ~~ lo , .. tu. ni dOli. 
uami ?- JlO~ kt6rycb nagie przeAwleca Cl8~0, I kty .yDosi w jednej. oeadzie niemal. 1.000 Londya, 2 etyczoia, (Ag. p,), W nocy l' n P 1". 

caleml dmaml przebywa pod gole~ Rle. , Ds6b, a pr6cz tego Wielu członków hczy w , wlamali 8i~ do gOlacbu ambasady auetryllc, .,,!!~~~~~~~~~~~~~~=~ 
bem żyj"e z jałmużny osób Iitośclwycb. okoliczoych osadach i miastacb. Sekta u · k" I d " . b r b I A ___ _ 

Wobec braku w oaszem ruieście zakła~u puszcza z roku na rok coraz głvbaze ko. · lej z. o zIeje I za. ra l kDsztowne ry anty. lIotJety i banknoty Not, ur1.. Not. uieurl, 
dla obł"klln1ch, ooowi,zVk &8o\>iekowaola neDie "'ród cielOoego ludu. SektBnci nie I Berhn, li styczola. (Ag. p,). PodczII8 I~płlrl.11 i ~impłlrI&11 

~IO .• r. 
20'.76 8',. 

21180 
210.76 

~,/ .. ,. 

sil) tym nieszczłśliwylU, .poczywa 0.8 towa· ' maj" "Żadnych naboźeflstw; w Diedziel~ i dzisiejszego wielkiego przyjocia 1\ dworu ~~ J7 "Ul J::6 •• ) 
rzyBlwie dob~oczyDoo'ci, . . . : Awi~te ~bl.raj" się poprostu w OIi~szkanio 1 cesarz wyróżnił wielo osób lcr6tkiemi II ła. l4ark;m~J~';'ltie re 

(-) Cygaftlt. Przed paru dnlllOIl cyg o!e znłożYClela sekty I Sp\jdZ8Ją \u kilka go· I skawemi przeul6wieniami' źadoyc1J wszel ko AUlTy&<kie IJ&uknot.y 
przejeżdtajllc pnez witś D"browv oam6wlli dziD "ylącznie na czytaniu pislDa Aw. i , . • . '. Fraoki. 
nieletniego 8yoa jednego z tumtejszych ko· śpiewaniu psalm6w. Sam załoiyciel sekty I n .. pom~Dleu o poh~yce nie było. , \!arl Tublo kred. w doc •• _ 
loni9t6w by z Dlmi powodrowaJ. Cboiwy Niemczftnow, jeat sobie zWY!:!Y"' cbłopelll, Suaklm, 2 etyczula. (Ag. p.). Biuro Reu. Kopony ce,ne I~~',! 
wrauó . cb~opiec uległ naDlow~lI! cy~an6w posiadaj"cym bardzo małe wyll~zt8!ee~ie' l tera donosi: Przybył tutaj przez KI8SałO DZIUCI'fA SfATYSTYKA lUDNlISCI. 
i agodllł 81~ opukić. dom ~lcle~8k~ •. Po Sakrameot cbrltu św. rastOpUJII u nich I grek z Charlulllu, który opnki! to miasto. JCaIi.fiat.1 '''WIU"Ł8 .. ,In;', 2 .I)"ozoi ... 
uc!ec~ce. aynu, rod'l~e zftnlepoko~eDl Jeg~ .opI8ki~ani~"," no.wonarodzonego, odbyw~. przed dwoma miesiącami. ZlIpewni OD W .a .. m kdalickloj _ 
zDlkolOClem rOll'0Caeh s"uklwan,a we WSI J'łcem &10 kilka dni ~ rzedo. Dla za"arcla b . d b' .. ' l1li parafii .w ... iollekieJ _ 
i u znajomycb 8I}8iad6., a Cdr usiłowaoia , 1ll111żeillh,a ..,mag. sie tylko wzajemuej le w. O ar,tuOIle o z .0 yelu pr~wlDc~1 p~d. Slu ... k.o.," 8, • mi.nu .. icie: orilk. IIJ"o. 
icb nie odnioely skutku, wpadh na domys!. Igody oowożeilców i obustronnego przyzwo. rÓ"nlkoweJ przez WOjska ulahdlego I W%lO' Sioiak. aJ' Ea .... r' Crtler, leodei Klar I 8"r~ 
że lI1aleo pow~drował zapewne z cyganawl. leoi .. krewnych. Modłów pogrzebowycb do- ciu do lIiewoli ErmjDa lub 8tenleya nic lI'ylNl:o, S.Jama H ..... Frajd, Iti .. lf,alebero: 

li h J d Z Illuli w dniu 2 ItyoaDilil Udali siO wi~c w pogoń za. ic li a em, ; pełnia albo zalożyciel sekty, albo wybrany nie Jed wiadowem. Pruoiwnie pewnem Kal.llcy: d .... ,j ,I., lot 16 \. "" ,,' 3, .. ItI 

.. dOJl~dtiwszy ban~~ ~a 8Z08le .okolo lasu I "starosta;" ceremonia ta ogranicza sil) na J'eet że wOJ'ska mahdiego " prowinooj lic.hie oililopeó .. l. dlie"",,, t 2. ".m .. I,",. I. w "'J 
naldlłct'go do Łsglewnlk, znaletJl tam mai· odozyl.amu psalmów. Założyeiel IlIIkty roz.' '. .' ,h.".~ '''eł''''J.n l, koui.l _ , o mi., ,,, wic;Ą' 
CR Powotllcego brYCik" cygaflskfl, kt6rego porzłldl8 do§(: 2n!lcznemi środkalui to teź BabI' EI·Ghazal dw~kro'Dle został, pDblte. J ... Aud,,,,,ki. 1 .. , U 
zabrali nie bez oporu ze. stron.y cygaM ...... ł dllJe biedakom 110 25 _ 50 re" by 'le przy-/ Londyn, 2 atyczOla, (Ag. p.), Kr610w. E ..... g .Ilcy: d.i ..... do IM 16-'_ '.m rl" 3, .. ,.j 

padek N I P lrk -ł.. I JiOtuie chłopcó" .2 d.j6wez~t l . (loroetJulJ 2, .... ł.łl (-) Wy , a o ICy 1.0 ?W~ .. leJ s14pili do jego sekty,· Wiktorya ol.dobiła posła angielskiego w Te. li .. hi. ,"ri.,.,." l, kohi~, I, ~ ",","q"i.;. 
oko~o G6rnego Rynku przewr6clł Sl~ w6z I - Procel Geffłcena. Z Berlina piazl\, że I heranie sir Drummonda Wolfa ordoreDl Ilogomll VolklU&Qo, lat 78, Willi. mina BeD., 
Z SiaDem, kt6ry przygnl6tł powot'lcego proces przeci.ko profesorowi Gelfkenowi IŁ Ź • I kI 101 s .. 
~łościanin8. Po wydobrciu g.o, .0kazalD sle, I rozp?cznie alO przed trybunałem rzeszy a III • a.y.. Slarou~.n.i . ,I" •• ,; d .. l.t 1&.' .• "'Ulrlo_, .. loj 
~e. m.a zlaman.ą rtk~ . 1 zgOlecJo.n,. kl.tIr!; , w Lipsko dop.iero w malou 1'. b. Rozpra. CzardżuJ., 2. 8.tYOZDI8. (Ag. p.). Iszak li .. bl6 cW.,pców-. 'I ... wo",'_ •• 10""1011 -, w .... 1 

N I d d h Ik I lieshitt ".1:;;~.c1&U -. łcol.let _, • , 1a18HOWIOlt": pIeralow", _ leszcz~ Iwego ° WlezlooO o wy odbywać III) btd'l publicznie B Gelfken OD zOlewle 101 orazak em przybył do 
dO/Du w staDle bardzo .grofuy"!, . : d~ tego OZBłU pozostawać b~dzio w witzie. Samarkaody, gdzie za poz"oleni m władz ~~~~~~~~~~~~~~~~= 

(-) B jka. '~onJ ogodzln~e.10 r.8no nlD ~ledczelO. ' ruskich stale zamieszka. WYKAZ 
w szynku na uhcy 1V61czabelneJ Dllał"l - ZaJjcia W Mek.yku. Nowojorski "He. I 1i8tdlD i po'!Jlelc niedor~czon!lC/; l/rUI. pooz. 
nliejsce b6jka w kt6~ej brało ~dzial. arold" rozni6sł po. ŚWiecie wiadomo~ć o wy. lę lódz/r'l Z po/DOliu nitodnukzielliu alirt. 
wol.czyzn.. Jeden z OIc.h który o!e chclał I buchu w Meksyku rowoluoyi. Tlumy mialy I OS'mIUf. W/AOOMOSCI HANDLU &. 8a{Ów.-
51~ Ig.odzlĆ ~a. zapłaceDle "fundy wyp~a. napaść na pal c prezydeuta rzeczypOBpoli. Listy zwycuJ ... . 
WloneJ. w. dZlel.1 Nowego Rok.u,.zo.st8ł. Ole· teJ', .k·d odPArly J'o dopiero weZ"Bne wOi.,1 Berlin, 2 styozniA Obroty rozwl'J'a'y III'A Wlldyllow Nu_klinki & Z.I ...... Ztl~e. t 1\' ...... 

il b łb d 116" " ł W wy, GUIlLer .. Rostowa oa ( OODom, li"rrd rJ'ch ~nj. m OBlernle z Ity prz.ez '''1'.0 lesia nI ~" sk~, ~B.l,poie, jak donosi pomieniony dziś pocz'I,tkowo dosyć leniwo, ponieważ Let. Kolki Wołjulko gub .• Hartko .. MOI.")" 
tak, że o własnycb Illach nie mógł wróCić r dZleoOlk liuano te", zamordować 72 kSi~żY.1 wyrównaDle kursów potrzebne z powodu Utly o!warle: 

odo domu. Tymczasem w8zY8!kie te sen&asyjno wieści odl'łczenill kupo06w wrtw.rzalo pewne Aj.yk l 'erauyn I liocbacz ..... 
(-) Dzi' W teatrze Victoria przedstawio. okazały siV zmyślonemi. I trudności. Od otwarcia zebrenla jednak lisI, po~ o,asą: 

ną Ll)dzie krotochwlllI w 5 aktach ze Apie · _____ uspolObienie było mocne i przewaia/ po. N.Wi. NJk • Ode'1, Kubik l'u.ualo ... ki , Ko. 
S k W . Z . ItromJ. Moj! 2; Balpert. :I Balsuowa Karol ZI-wami p. t. to zewcay w 8rszawl8," przez T E l E G HA m v ,pyt. zagraOloy a szcz.eg6loieJ z Wie· ",enrocU. G.reberado (NiemoI), Ooldrorg dla Ja. 

Koziol'owskiego, z muzykfl Padygi. Ceoy I. I dnia nadchodziły pomyślne wiadomoŚCi, n. :>Oko11ti"R0 I Dsi"I"&Jo" ~hoc; • ..,k leki 
miejsc zuitoDe. Ośw~ad~zenie peezeBa milliltr6w Ti zy na I l'n.J/ok, ADlon' a.nyeki'.. PralI_k. Wi!hoim 

KRO NI K A, 
Pelerabllrg, 2 stycznia. (Ag. p610.). Po- przYJl)clU noworocznem, wyrataj,oe uadzie. .",1 & Bialt'fl<lOlok, •. 

A ż takt t k kó' I~l' / Lllty pleli,tte: dług nRDłklego iowalida" zostenie UrządZD' J., e e w .ym ro ~ p~ ~ "li"z!e u· Ango.t Griger ~ t!o1fogrod.\VoIIUB'( . 
nym w Równie młyn wOJ·skowy. trzy,,:,sDy, r6~D/~ podOl.ecaJ'łc~ oddzla!ały 

ua giełd\) wledenck", Jak Wiadomo CI o 
- Waraza~a: . . . P!tenburS, 2 e~yczni •• (Ag, pól o.), Regu. kouwe.rsyi w~gi~rskiej •. Jes.zc~e w pierwszej 
~n . uchybIenie w przYJI)CIU do szpItala lalOlD ogłoszony pnez ministra sprawied!i. poło.w!o zebrania OŻyWiły SIl) obroty, szcze. 

Dzleclłltka .Jezu~ strażak6w, poparaonyeb wości zawiera pr~episy kancelaryjne dla o. g61nleJ Da targo spekulacYJnycb akoyj b n. 
przy w,buchu na targu Rybi6.kiego, oztery l b ' b I d d'h . b ko"ycb, rent zagraniczoych i papier6w g6r. 
olOby z pef"llooeln szpitala uznaue za win. ecnIo w. a z Sil oWlc w ~roWlDoyec . niczycb. W drugiej polowie gieldy wy. 
Ile, skazane zOBtaly każda Da a dni aresztu nadbałtyoklob, Te oowe przepisy wchodzą ' stąpiło nieznaczoe osłabienie skułkiem res . 

tlSTA PRZYJEZONYCH 
Hotel .lla. leu«,;l. Hr. N."J""ki. War. 

na.y, LeWJD z OdBl1, KUlka S8 Zd\liukieJ .. woti. 
GraUld KoleI. C. &heibl r • l'ernew.b 

L MaUkowlki. &breier. J . Gtau 'I Wafulh",' 
li. Wamkl. Kali ... , P.rolo. "'IO<lIawk •• Mov • .' 
Mar1Do.ski, Derm.nu. Birll!b łu1d, TeiohruauTI \Vl 
u.wer. Ranoh z Warlu"J, Sic lodowI ki I r,:.har. administracyjuego. I w życie doia l·go ,tycznia (v. s.) i utożsa., Ii'.soyj. .pożyczki ruskie byly dziś przed 

- Peterallarg. mi .. j'l rozmaite przepisy dla kancelaryj są. Illlotem z.wawyeb Dbrolów i notowauo je 
~ ... ety petersburskie dODOSZ", że .., tych l dowycb we w8Zystkiclt trzecb prowiuo aob P? wi~~szej oze§ci wyżej. Kura rubla pod. WYKAZ DEPESZ 

dnlacb poru8ZOo" została w eferaoh prawo- " . Y. • olósł elli do 110.45. . . 
dawczych ~westya zrównania praw kobiet Zacbodzl WIOC wątpliwość, czy nowa refor'l ... IIa, 2 II,CZlIla. 11.0koOll ,olk,. ...... 1Ued~r!uOll!Jcll pNe~ .lulej8I'I alilr!H I~~~. 
z praW8nll przysługującemi "''Jżczyznom lila qdowa zostanie prl)dkD w o"ych pro- I210.'6, n. dOlIo .. ~ 210.2b, .. ekale ni Wa,u,"o gralUJ~nfJ z powodu niedoIt14llIlyc!. adrt'O'~ 

~J Renefeld ~ l'~t.enburga. 

pny dziedziczeniU spndków. r wincyacb wprowa<bonll? . ~.80, n. P ..... nb.rg kro 2Oa.90, D' P.terlbur, . ~ inflyc!. P1'Z!JfZ!Jll. 
PelCI'8Ó wiedo" . . I f ( . 206.76, na l.oodID kro -.-, u. LoDdln dl Lewkow, •• I Mlechow. -ODboIit •• i & ow .. i.)c_ ~;bs:dżenill ~tano j"ie oma~laJfl~. slpr8Rw~1 Petersburg, II 8tyO&oia. (Ag. póło.), Wice- -;.-. ua Wied.ń - -, kopo '1 ... ; ... 82li.oo; Chaimow;cz I Petea,b.rgA. 

w 8 a prze"stawlcle a o- admir ł p d . ~d' . . I . f I • • 1.'1 sa t.wue 6360 t-I. IW", lilrwic'la3IJłI& 
Byi r.r~y Watykanie pis%1l źe Roeya bodzie l a opo~' z po "O U pl~ zleslOClo eCla 6660 !,ohuch rask. ,./. « "HII r. &690 .'" I 
lilia a tam stałego repre;eDtalltll dyplomB . . aluiby otrzYlOał przy Najwyższyw reskryp., ISg, r. 100.00, "~I, • :887 r. 6S.90, 6". r.:". dola 
t Ź • d k ,.. ,. d b' b I L.· b . IJS 50, o"'fezko .... h·ooIl1l. II H'" 64.20 III .... i )'czoego, e Je lIa stO&~Oal r::lłdu roskle., cle OZ o lonlł r, an ... ml ta aklerko z por. 'Ji 68S0, O", liii, ... ( ..... oe r ... k,e 96 tU, 6'1. p;. 
go z Watykanem znacznie r6znić sie bodą lr.tem Jego C Barak'oj Mości. Wiceadmi.liI0.~." .. , .. iow •• I"Uł. rokOI17.oo, to'" 11866 
od atoauok6w Watykauu z Frallcy'ł i I raI Asl8nbego ... ze wz lAdu ..... d'. r. 168.90 .ku,. d, .• 01 . " ..... ' .... ko. i ' eiakiej 
Niemcami. Między rz"dami tycb t t . h I.. g" na plv~ zle31~ 118160 .1 ~,. kr.,I,,,, ... • ' ...... 1..... _._, alicr. 
państw 1\ Watykauem ukl d t os a .01C 1 cloletm" służbO otrzymał order Orla Bia. waro •• \ •• klego h.,,~u 1 ... u,lI~we~o -._, dl''''''' ' 

. ,~y OC~ SIV za I , 1.0"0'0 - -, d ,' '1lłUUL''t D16mUtok ego banką p_rio pośrydlllctwelll pełnomoCDlków papieskich ag!. .1" .. 4'/,/ .. pr" .. tll. iiI. 
Jlauueszkllłych w Rerliuie i Pary~D w Pe· 1 Wiedeń, 2 .tycznia. (Ag. pół o,). Frem. Lo.dyn. t IIJcu!,. "·oiln.",, r •• k. : 181Uoko 
tersburgu z ~ . I,' . d bl . .." !J9'/.. K......,le '''tl'ĄWk,. 98'/ 
b""zi ' 8 nuncyusza i> pies l,e8° D~e en att" na podstaWie Informacyj zaci,- "." .. wa. 3 IIJCZAla. T.:; n. pla,. WltltO ... 

V" e I WI "Lyllan kOOluDlk~wać SIl) b~dzlo gni tych z kompetentnego ~r6dła zapewnia ,'>'I,gO. ł'~.."uio •• on ... c1-__ , ",Ira i do .. ,. 6.'6 
2e 8pt'cya 01 01 posłem ruskim akredytowa. i tk ' " .! - -, LlII. ----, "IWro... -.-620, lIto 
"ym przy OjclI św. I e wozys . le WldOI ° .zaprowadzenlu Hotylh wIWro"o 880:-40 '. łre<luie ____ , ... dl,. 

Proee8Icok/owy. Potersburger Zeituug" na DuoeJu, o raporcie w tym pnedlOiOtiel"~f--;f~ •• m" I~I 4-onvcl. --:- __ , .owl .. 21~ 
dou .• .. ó " , '. . k ' '. -~60,grrko---_ r"'pl~I.l.cu __ .,mo"y_ 
8&C 0.81, ze w.r ku rozpoczVty zostanie ~en· se"CJ'1 IUsrynar I I o podJętyoh dyp)owa. -, .... p.kraJHI "" ... ": __ • rrooh pol~r ___ _ 

YJ~y proce~ ,przeciw znrZ'ldowi dlogi ie. ty zUlcb krokllcb 81} przed cz.e8ne. ..kr: . ----, r ... ~. _____ lO kun ... ~ 
lłlZłle) IIzowsklAJ o kra,lz iei azyo. Sledztwo I Buda-Ul" at ycz Ol a (Ag pól )}' I U.OWI."OOO p""UłOr 4óO. - . lJIa 160, lis. 

,.... t'" •• u,. re1!cs Ol. -, 0" .. lOU, ftGCb. POłOlf"Jt) _ kWt"'r. 

Re~IDa Dauzi~tr 
lIaurycy . udpl, 



4 VZIENNlK WDZJU. 

, .. o G o s z E I A.. 

... .o\ho'.'enci "1'ni80i.6 (leaa aai EeIIa .7Jl"" 
kupon,. "" bilrty cI~iłmDe w W~,.tzawłe: RooaDie r •• 8, półrocsnie n.. , , k,,~lDi. r • .2; 
r.no w hior ... dJrekeJi w W CMalIlw~ I •• ~11IC,b &cLl".e to. UJ, ~1~i\Ii. 1'1. ~. l/.-.rt 1'1. 2 k. r.n 

Dl. 006b inl. r ........ J.h biuro 0t.~~r:I' .................... ~ ••••••••• I~!Ił l''''u~''*oJ,., rOOI.OI. belpojredolo wr1\edakeJi, !naj, p~"" do ",bora ~ 
jN' "",bienllie od 8 do 10 rano · l .,UCIt ,..u.1 ~"I",cłI P?I'''w ~1.,cłI: 
tło 8 po puludni.. ()ster, p ... &, tUI'7 ye~.e III. ». ... 1006 ......... I~ Premiowany ,n~turalny aa ~ortep~_. . . S. L ~"_k~,, •. 
~ 1IOll1Y IUBS Tl1intlln l. J.~. C,~.hk. Se.t1I~" Hr,abioo ~l tomów 2 -- ~"UW" T R b~' :: ~ri~:!j~.'::lloo.:. l Bra\auki tomów 2. 
rozJloc~yna siO U mnie w 1l011le<lzI81·1 ran . y 11 • Mey"-. Hu~on';"i. Żywot l'~ki tum9,w B. 

lek doia 7 stycznia r. b. .' ~ w pi;ą~", "Iooki"'" w,danin !Ii.b~ki. nUI,lały t. S. 

8al dla dZl
oeclo III. AI~ .. II~_._.J:~ ,-1Ii." .,lIr_Toll. 111\1 • .,010 

.--- Leepo14lii: Lewalltl •• IIkł-r,/.' k"W"" o~ł~k .. r~. 
d 

z wątroby stokfisza ostatniego polowu G_u Manz (::~!~- ~~J!. Ś8n : I':.~ wai.. s L. ~,l;. 
urz, zt w pocz,tku lutego, ad 1.~::I:=~j~:=&I.jł. c.. Do/i6u. MKról po"iedział" kadryL 6 • .A lJril>wUW ·'!.&;. 
IZczeg6'y p6toiej. O szedł do 'apteki li u. Eril ),Ooun (lIua odr,I. . 7. K. oBoMWIi·dIK~pe'p" 

Ad If L· ., k· M. S'DOKORNEGO 8. L. ~ "str ... mieuny" rpuur. 9.;Z;. ~ii, O 'PIRS I, ~ , • m'''r. 10. L. L~'" .. Grapa gnjku" oborok. p. L. Lo· 
polka-ma , urko. n. L WrońtK "Do Krłoic,' golop. 

Nauczyciel ~:O!~z~::;~~~:lf~:II.I •• iif ••• " ••• "" ••••• "."." •• llpr~l,n i~~ • pro.łncJi...., .... I""r
ei 

do prenumeraty o. koszta przesyłki : Ulic, Dzika, dom JII : i li 2 po .... l kop. 50, preminm li 8 kop 76. 
Przyjmuje od 12 do 3 Ad.,.. Rodlkc,i, 8eaa&onka ",. Wara_wa • 

W ni ed zi.l~ dnia 6 8tyczoi a pierw 
szy wielki 

tomrt na lotlzre 
wykooaoy przez tutejn, 

orkiestr~ pod dyrekcYIł 
p. B~trlclla. W Kantone .drukarni "Dziennika Lód~iego" są. 

Pocz,tok o godz. 2 południu. do nabycia v 
Wieczorem ślizgawka b~dzie OŚ" ks' k· ~ hl 
t10:~~::k:~:;:t~:~nl;mwp'looaOlli.1 dIP , ' ł ~iZ' , ł ' a : 1, ~lne 
Przekllsk. i napoje jako i ~ • "'LIn 
p,.czki poleca siO łaskawym 
dom Szsllownej Publiczoośc i. do zapisywania Il\.ałp)etoich i ksi.żki do dowo· 

dów legitymacyjnfćh IrOIDOtDIKOW, 
J. S.mag'er. ~N.MIfW~Nw-.~M"MN:~~f)' 11-3-1 . ... 

] -~- ==_. ' li , ; , 1# _ -- 52 
" ,1..,1!!I~ .1. ''ł'!\Ił, .\ ,t la .t.ycznła. 

konto . . _ _ I)')G lm ona. tnł:8 ... b,,. DI " j W oiUIl " ' Idy I . 
I~~_~ _ __ . _ !.~~_ lchOl&Uo pł.u. ___ .. _____ -

.,,,,Uu . • . 1- - ; 'icll" \01'. j d 100 'UT. 4'/. -- - 47 60 
.. • • .• (169'/_/ ., ~. 2 d 100 .nr. 4'/' '7.80 - I 47 70 GO 61. 

iDoe niem. .1Mb b.ok. ter. j d. 100 DJr. 4. 1,. 
" II' .., u . ter. Z d. UlO Dlr. "I. 

Load,n Iii kor. 8 Dl. I Ł. 6 I 
.. kr. ""r) 8m. IŁ. ,6 I liG' 

l'.ryt dl. er. 10 a. 100 ~·r . "I. 
kr.-tor lO d. 100 Fr. 4'/,' lIS.l!O 

wl'oo.ó . dl. ter. J8 d. 100 dor. 4 'I,' 
, • ( 18ł'/.) kr ter. Ił d. 100 dor . <'I,' 8060 

B~ 62'/. 

\ ' 
l'e\..ni. .... i. _ dl..... S d. lOO 'i't. • ~"1( -.- , 

I i li I Dopelllioue /" OIIP «kldl J I I ~ U I,OOPOI'lIY'/ " OIU_n g'old, . rapIer, .~.,.. li i, !rui. ~_ .4"0)'9. ~ e .bt 
( .. 100 n.). I iJI _ . ~d. ' cho. pl (u 100 rI.) en '" Ile tn • ~,q.n~I ' ':l'łl. pl. 

IMt,L ..... K'l'ot..dde ł · 8)80 ~670 ::-= Ako,eU.Z.W,ąr·-W. l00 r. ~ - .- ; -'-1-'-
q ,. .1 " "':0 • I --I 8640 .-... . , " 1f \v:'.łłyd.iOO r.... _ .. - - 1 -

" " .. li,. lOUr. , - - . - - I -.. 'tere'j. loor, 
1101. 1'0&. W •. l am. IOo l O -. - - ' - '/ .. lUOr. 6 -:-:1 ,:,: ... : 
~ .1' .. III. 100 t . O - - : _._1 - - , ,, .. 1;~l>r._~kioj ~ ~1') - ,~.10 ' 

a .... rcd.l'r ... '.1.6·U.. ł -.- " .. N.łjV'.lllati,k. 6 .-.'_1'. 
.. '~. " .. l~dlIlh ... ' 6 - - ' - ,-1 " Ban"u Han<jlii .... (o l 

BIJe'J IJIID. l'II4._ 1 .... .1

1 

6 - ,- W'W",.~"ie~jI. I 
ol " " .. U.. , - -' - .-, -"-1 .. W ••• BAn Dy •• IWr. : j _ .. ,I 
.. .. " ., I~.. • - '-1' - -' - - ~.u.1L lfr.odzi~r, 
" _I .... h "1 6 .. - - ·-1 - .- .1.W .... :ro ... qb.o,~o,po.i. , 

J&rpca kOlejo.... • . ' 6 - - i - .-' "'lIt. n. Ilu a6IJ r. 
"I. Pa&. ..... n. 1 r. 18~1 l - -\ -. -I' II W .... To ... F.\Ji11!, ~ ~ 

.. " li .. ...1. O - - - .-" o.k •• Uoblr • • Il " JIOO.: 

" " .. Sld · - - _o. - I " ., Cierlk r. 'I lAft,-\· le ... d. lllt·'IH~ ~ -'- " \ i6~ - - • .II n .ucefó ... . ~a5Jr. 'f~ .. 
• ~ .... Uilt.A ·1 _. -I -- Ił • serm.nó"f!!~ r. 
" "U" a. - .- :'._- 1 _ 0 I .. li ~lUi::OW10. ~ ł .. , . ...1. :.: III -. - Leonó.,. ~ '. r. ~ 

~ • W . W Ul. A l 9616 - - . II n Ol1olooice ~r. ~ 
.. • H " " l , ~. B » _:. __ - l' -·-t - : -! "" iiOJ1l!anOJiło 5:-JO '1 1;" " .. /D&I8.1 ) -'-, .. - , > r. w. ~. St.li looor. .. 
" .ł '-. IV lu...... O -...... : t - :- 1 u 'row. Liapop. flaa. i 
.. ... • lą~·1 ~ ~~-. _II _.J : .: , Loowena\oiu lJOOr. 
.. .. n n .. w, ~ ". ,I \ ' 'ro •. Z.kl. :i. taJ. 11. 1 .J;l~ 
• n M" ... ,.V Ai~. 969ł~1 H ... tke .. War.l000r. 
.. • " ."/' ..... 1. 6· I ... _' - I .. Tow. Z.kl.GónUasyah 

L.tetJ iI.,l. _ wa.n!l. dttr .... 

I
' , , .- - .~Jł7 ~ 8tU'6&ho"iukiohlO'J r • 

• " ".~ II -_ -_ I J~t:i~ -~-I "Vi~.ruw.Fah.~&Oh. 
n n .. 1... _ łmVU - - Nat"Z..Rol.iO!.ll. lOO r. I 
" .. " IV I :: 1!: {;~6 .. W.",. T. Kop. wggl. i 

::.. W~:'l,,'f.Il!t'. : 1\ . 89 ~6 9U _ Zakl.~~~e~~;.: . \ 

~e1' I : - - Tk.wZa,,~· .. d6Ó r. ~ ~t. ~ WI., 1" _.: '. ~ I - - ~T .... r-. ·JAfa. Lop-
.• " "n ~ Uli' .. :_1 _ .fI() _ .- .. Garb. lew!!: . &.~ 
Ił " .. 1 l' vi e. - - ..A!' P.~ BooSewka 100 

, .... r .. l a,' -.-; :.:: ~7t'J.O Ldroci fabr.ló8tk. 
~J ..u.. Ul. KIW.... 4 " . _ ... !Abliu $ -. lVorIołó kII~u 1 pott. ~.,. 

.. "'L. m. 1'10110. 8 T '- - .- LUt. _. nowyah - 18.2 
u.,\ ... 1.1L·1'- W. olu.:.'., ' - .- • "mo W .... J iU 120.\ 
""'ł'f .~. \W~ II. - - I _- - - • . y,wt.... ao ó 

r .. ktor A ...... ~ .. &e.IIId. 

- ,-

-.- -- .. --
!.iI l likwid. 

Pot lirem. l •• 
tt .. Uern. 

. 827 
:123 I) 

1488 

){OI_ •• I(eDfpOID 22 

. -------------------
,GeneralNe T.4JU.1 • .". Imo 
.~E6TBYCŻ.NO§Ć~ 

Berlin, WrocJ:a •• ~~DJ ... t.r ... e :lf. 
d, .. niej JWJe .... ~eclf1e TO\Y~t;Wi~ttt~o ~Opl" 

J.04Iej-ll.ie sl~ ~e.ł.., ośwlelł~& t. __ qw~se ł I ~",elfll 
wsuWece rau.!. l w1e1keiel. 

I~ormacyi udziela pao B. :Pal .... n. P' .... ed.l. 
1817_6-1 

R"pB,ERT 'MU.LL,ER " 
ZEQ~~I~Taz 

&lica .. PIOTRKOWSKA. ~ 71)2 (nowy 113~ 
ciw p~l.acu W,-go '1(aint~~a I 

pQleca swej . skład ząarkew kieszolktwycka. 
srlh ycIt ~i~ lHetalowfl!b jako i łOZIIlaite zem: QfA,ra. "ll. '. 

we, śelelue, '.'IUd I regll~t.ry. ,I 

W :llrób ."O~,!:IlłtJl,f(':' 

·W~.NAllUj(~łł~T f i~ .... Ulll 

"StaniSUL,Wa JankiewWza 
l • • ,ł ~ 

przy ulict,:Q~ej ' ... Uf'T,e. 
obolc'-ko~oła s.go- Knyta 

llolooa na nadchodzący karna.wJll , 
,pojazdów 'IBytyCP. i , ~)V1lrty,eh 

z zaprzęgIem. 

"...... Dla' Ką,szlący,eh i''I. O.sła.b.llych. 
N.,artl<l.:on,a . na Warszawskiej i L .. qwskiej Wys~"'aoh !t fł&gienipz'U'. 
ueKal'."ICU, Listami pochwalRelrii i lII idal~1J' J D&Ą, 'W y,ta,ią K;r.ak"w/ 

skiej . k\\ 699,onowaoe 'prlez W<{_az8,&łelytrskle: . ' 

Ht~tratt i ~KarmMti ,;~L~liu~', 
ISn, .. P<ł"f W .Aptekach i .,Skl:adach Aptoc.zny.ch w Warnawie, Kr~l8lt.l'lę 

pewlłejsze ł , 58 preee.' 1ąsze" ygrą,cZl~e.. ~~pzka 
kop., ili.slka ekstraktlI kop. 7/i. 1 7l1-l~-9 

li oi .. Dsle •• lka łA4*ł...... ~---
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