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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
~ymczasem, nil WIadomość o (lr1..YJ'J cIU
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 doko nan./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? ·
.
I ry oku pieoiEJi nego, jakie powstaly w gru. poj"wi/a 8iEJ ~ie pokoj 'lca . korespondency.a Qobleme, z~las~? za gdy d?Wledzl3no Sl~, Ze
tym .. ~'ym . r . .
pl ..ma OIeZmle.lllona. NOWI pse· doi u 1887 roku . Kouczylo siEJ jednak zaw. n K • 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 z iałe;ch gieldy.
według. który~h !'1 oca 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~ d osyć mocną, lecz i w tym miesi'lcn niebaw~m co do . ostateczD~go .zalatwlem&
. ' ei, że w Rosyi pewoa liosba osób.ze stron· nie moglo ustalić siO uspo~obieuie. Kursy kwe!tyl bułgars.kleJ, wzmocOlI! Jeszcze ba~.
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 pogłosk a, że miniater Giers zamierza pomyślniejsze nadchodzily wiadomości o et<r szały SIEJ z dOlem każdym, a takae zdrowlo
ust'lPiĆ zo stanowiska i nadeszła wiadomość sunkach polityczny ch i o st.lUie zdrowia cesa!za zacz~o. w z b.udzać obaw:y. 1'yl~0 na
o p o raźce wlocbów pod Massaw.. Przez nllst~pcy troou z San· Remo. W dniu chwlIEJ wzm.ocDlly gl~ld ~ przew l dyw~ ml\ ko·
-<0>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 przym ierza niewiecko·austrya. Jncb. Wobec CI. gleJ o~aw.f z powodu Dle ·
II.
I' wiadowości o NajwyższYlD reskrypcie do ckiego. Powszec)!oie uznano dooiosłość tej pomy~lne.80 ~8ttałtow a~l a SIEJ sto~un~ów rll'
do chronologicznego zestn. general.gubernatora moskiewskiego, wyra. publikacyi, lecz gi e łrl a ,zacbowała .ill wobec 8k<!'~lemlecklch, której wyrazem naJwylllo,
zeszłoroczoych l ich wrlr. 1żajllcym 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 a ni 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:
barcbo l z przyczyny nie a nadto j eszcze nKolnlsche Zeitung n 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 roz po~z~ta gIełda p o~ 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· Wzmacoiaj.co oddzia/al cyrkulllrz domu slysze6, że hr. Szuwalow przyoosi pokoJo, la znr~z wIndomość z !"etersb ll rg~ . 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.h n.
oslabieoie,' lecz miał s8pewDi~, że pokój b~dzie utrzymaoy bardziej wzmocniło si~ usposobienie, g~y P.odobUleż wplyw śWIetn ego bIl a nsu Ol o m~ ~c·
o mowie Tis.y Jesz· 1przez 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 znIżko we kur.y petersburskIe.
okazała sili ści. Pogloska, jakoby posel Szuwałow z po· uystnie przez prasll zagraniczną. Lecz tak·
W pierwszych doiach marca glełjl a 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 i e 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 zamin łl oczy na wieki.
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'

r 8 d a k c 1 i.
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Giełda berlińska wroku 1888.
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znym
zakoooych
Mo088tico,
w ksiCJstwach naddunajskich.
chanka, naj troskliwsza matka
by lepiej pielEJgnować chorego
toe zakonnice.
••
OcaJ6byt... Był zatem (.calonyl... Ockn'll
li'J dziś, o zachoazie słońca, w celi klasz ·
tornej, patrzył na kwiaty, krucyfiks, oltarze i słuchał Agllus Dei. Zdawalo mu si~;
źe śni.
.
Otworzyły si~ drzwi i blado, w'lUa po·
• tać przyhlityła siCJ do jego łóżka.
• Była to siostra zakonna o tuaoierzyń.
uieni wejrzeniu. Młodość jej dawno jut

I
-coo-

(Dauz!I .ciqg - _patrz Nr. 3).

min~ła.
ElceJ~oune spo~rzał na jej twarz. Wyda·
celce, ozdobiollej ła mu SIEJ. zupeł01e obCII.

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

-: GdZIe ona? -

ą108tra zakonna

zapytel.

wstrz:\.n~ła głową i

8poJrzała na OIego z uśmiechem wsp6/czu ·
CI8.

.

.

..

- NIe rozu.nl1em Cl~ mÓJ synu - odrze·
k~a .- jCJzyk f~ancuski zDam lIiewiele, a 'y
018 mów, bo CI to zaszkodzi.
~rceld~une . znał wszys.tki~ prawie eu~,,:
pejskle .J~zy~li wscilodnleml szczeg61meJ
władał Ja~ Ojczystym.
- GdZIe ona jest? - powtónył po mol.
dawAku.
- O kim chcesz mówić mój synII?
"- O kim? .• Ależ o kobiecie ..• a zreszlll,
czy ja wiem? ... O kobiecie czy tet o aniele,
który nie odaŁCJpował Dloie w cierpieniacb.
- Opró~z sióstr zakoonych, nikt ciEJ 'lu
nie odwiedzal.
- Gdzie ja jestem?..
-. W ~Ias~torze naszym, w .Mon8stico.
Dwaj ,!leś01,~cy. z~alaz/szy . CIO. rannego
ww.wozIe przYDleśh Clę tutaj, wl~dzac. że
1~1my rózne choroby. Byleś ~le~zJl..ie:
czu.le chory, ale pr~y pomocy ~~JŚW I\)~'leJ
Panny udalo num 81~ wyleczyć CIEJ mÓJ 'y.
ou. Tylko teraz u8pokój siEJ na Boga i oie

w,
słnby.

Ercel,dotloe nie mógl nakoniec znosić ich
- Słaby!. .• Ja? .•
widoku. Oddał ior polow~ pieni~(Jzy swojell
On, któremu od tylu lat w wCJdrownem i i zabronił przychodzić wiocej.
Widok lagddnych twarzy zakonnic stal
awantul'niczeln życiu uie brakło nigdy sil,
Ulialby być slaby? Machinalnie podniO~ mu 8iCJ tak że niezoo§nYIll.
w górEJ prawe ramio, to ralll;CJ, które oie
W sZy8tlUe ODe z uśmieche m starały siCJ
zawioj~~o go nigdy w walkach i oiebezpi.. wmówić w ErceMonoa, f e owa tajemnicza
czeónwach. Opadło ono bezwładoie.
kobieta byla lo pOpl'ostU wilJja rozgorącz
Zro'z ulllial wtedy i od"rócił siEJ do .lcia· kowanej wYQbrdni.
ny, by ukryć Izy żalu i upokorzenia.
Erceldoune znal si ę dobrze i wied z iał, że
- PalDi~tam już teraz, pamiEJtam-prze. nie był lIa tyle nerwowym, by marEJ brać
mówił - do mnie jednego, bezbrJnnego za rzcczywistość .
strzelało ich szedciu, podli! A.le ocaliła mnie
Nie traci I jedoak nadziei. Całe dnie
onal
• Przygo~bienio jego niedługo trwało, na · przesiadywał w ceJi, której okou wychodzi·
ły na w.wóz i otaozaj'lcy go las. Był I>e .
st. pił po niem gwalto'fny wybuch.
Erceldóuoe prago"ł żyći 'tniał od dziś wien, że wcześniej czy później, zobaczyć j'l
dwa cele przed 80b,,: miłość dla nieznajo. Olusi.
Przyjdzie powtarzol oi"glo, - przyj ść
mej i pragoienie I<emsty nad eleganokim
z~rodniar:~Ul, nad poetycznym wiplbioielem Ulusi.
Zbliżała się je8ieti .
fiJolków, który podszczuwał przecIw oiemu
Erceldoune powracał do zdrowia, odzy'
cal. bandę, sam nawet .Łrzelał do niego.
trochEJ sił i zupełn. prawie wladz\)
Wśród ogólnej ciszy do uszu jego do·
chbdził teraz odgłos dzwouów s'łsiedoiego w zrauionej ręco, oddychal bez cierpieni ..
i wkrótce miat już powrócić uo świata. źy.
klas?toru, wzywajllcy na Anioł Pański.
Po raz wtóry Erceldoune wpatrzyl łi~
":l krucyfiks, o~t~rz. i kw~aty i znów vowró.
Zamach morderczy nil 1'091 .. aogielskie.
c110 czarowne WIdZIadło I zagluszyło w nim gti, w całej Europie "ywarl olbrzymie
nawet pragnieoie zemsty.
wrażellie; wywołał słu"oy gniew r ..du
- Kto onn byla?..
angielskiego i rozli.~.. ne woioski o!cieuoycJl
Siostry przynosiły mu codzienoie owoce dworów.
i sorbety. Katdej z nich po kolei wypyty.
Że niebyło to zwykle morderstwo, zda.
wal o tajemniczll niaznajom" każda stara- wal08i~ by(: rzecz. dowiedzion,. Rahusie byli
la mu si~ wyperswadować, że byl ofiarlł by w przeciwnym razili czycuali na pie.
gor'lczkowej halucynacyi. •
ni,dse, a nie oa papiery Erceldouoa.
WieAoillcy mołdawscy, którzy przycbo·
Wrogowie jego rozporz"dzah widocznie
d~ili codziennie dopytywać sili o jego .dro· pewnomi środkami i miel i zorganizowan.
wie. n~c mu. ta~że nie umie.li, czy tet nie odpowiedni" policJO. Dzialllli Łei ni8za.
chCIeli powlecl~leć:
.
wadnie w celacb politycznych.
UtrzyUlywalt, ze pIes zaprowadlił icb
PowsLanie tylko co miało wybllCbD'IC " ca.
prz.f'psdkowo . na. miejs~e ~brodoi i le z wła' l lej połu~~iowllj Europie, środkon i rztU
8neJ:0 .naicro,lenl~ odoleślt go do kla8ltoru. zachodOleJ nie odzo"czały Hi~ takie poko- Ale' ta kobIeta? ..
jowem usposobieniem. Zamach na Ercel.
Mtildawianie w7.l'lIsuli ramionami, twier· douna komentowano Da róin. apolOb,.

I
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DZIENNIK ŁODZKJ.

I

i głOl)u~i wplyw Da. gield~. Gdy Jednak !,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
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
•
I el>ilo§ci lolit ki
. k"
Ilł
po"e ,eulO owauy•• wl 10000·
po knju
W tat' I d l. I Y OIenu8C I~J .. ł • o".e rlo.allle ~bol.a. zdob,ć sobie za· ekoootłllcznego • PeteraburitI po taoowio·
1
os RlC I OIRC I ID rcn Ź e OudZI3 ". uralll O n .. rynkacb zagranictlIJ b
I 'l; ta i
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k
ły II~ giełdo pogłoski
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b eżące.
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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
- W.nzn" ki Illd handlowy oglo ił
I
w~nego.
w miejsce ust@puj r.ego p 'falll
rlerpleOln ceoanll ~rJder}k3. Lecz. PO!"I.
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. gl ełdnza'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
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
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(-) .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"1 U %enia S". Kr&yb wedłu
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.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...
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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
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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
k.• ..,ach .eul.tl(Udoio"ro~.
Z .. yz» nia protełtanckiego przyjtlo ka
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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
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- "" ~s .0wsklJa WIC 0100 li do wiaduJ., w 'Vanz WIO.
n..... wJt ..oj, .""'ok..ouie; blweloy .:noryuu prseleteć w łóika. Gorze) jelUcz8 ua upi\d
8111 . .te IIllotSterJO.o Bk,Ubo zam'erza przy:
W 8Obot~ ubiegIego tygodnia odbyło .~i.J i br.lIAluoJ r"!IOkieJ.
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
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(-) Wyzysk pOk,tnych deradców. Zona
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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
~:':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 ,~wÓ/iuter..•• wid6oltie.oJt Targ. u,i,ieJ"1 CZlł. że '~Iteres w1 w 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- k~iooieó 6~'1 (" n& k"i~ci.ti m.j ~\i·
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· I • rwie<' 6111:::
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iooych. przy ulicy Piotrko"skiej. X. prosi
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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 oi .. w got6wce, czy jeduak s ł.q je wio
kootry bucyt.
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'
Erceldoune pod8koc~yl ,,"iecierpliwiooy.
- Niechże .. am ",uiy, - odPowiedtla/. / bkie. Ale kLo oierpi n&jwi~cej?... llieda·
pr8goll/ ich o.obiśde i WJaAO, ręklł ukarać'
~ ManI naddej ę. 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
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, 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
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~?..
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. uro k
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?
Wied.ialeru, że moie zabiJt~ - odpsrł za łożylem ua nagrod~. m?źec!e fili JI} d te
Była " to rz"czy"isto§ć juk am twier· , po prostu Ercddoulle.
ProszQ o yow.tórn~ wyal~llłe .nlta bil w:ochąd
roój SIuIII
_ 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.
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
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.
(n. r. lI.y
_ Je8~ to dl .. debl6 zapewno "ielką jlrzcdsl'lwi31 clIdoI} lostać kobiec, odo. wi"zkÓw. Zrenltl uie umaję tego rodz3jll
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prz. imDw.ł dzi iaJ' pn;adl l< Wallu.a,
~$ttcZllI •. O~,~..
.. ila
, • • Ikc....} P'
aby siO utrzymała pned dO'lpnedWS~epne w teJ· sprawle."y
aluJo
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coraz ci kar< e
zeg6ły. n w resol aCie południem człook6w lewIcy liberalnej sej. Ikl&<l , ~a:iaJro. kop. --8117'. f(1Iro __
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ł
e.którycb osób ZI\JwuJ'l
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. _ -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. Zr to .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<
.
d
nnmyśln: ;.
kole'ow.7ch ,
. .
uarstw 'rodkowo· europejskich .tenowi naj.
li ",cul~ P'"łI~''' IH-~9' Ul gr.~.
ł'~-l.aŁwowiero&
..oJ
~
d
k
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_
u. k"1ł'. m"J .9().cł. L4 o 146 -15 , ua 1t.,0L
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 przy mieul ~ •• 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 .~"'."" "."".
Jftk daleko wyżej. Nie pragnie bowiem nicze- d',... ~~, ..o~. 96.76. U. lO J IIG.U. c..or
m~oclI'lka adwokata a' aryokan powiedli al POlialt" r"k,.,!UJnY. ynod ro.odtllc1.
-.
• lila Je
. dyOle
. atnl"'"J'
jej, le człowieka t. któ~m rOllmawi.la donosi .. ud. gaZo" sporqdza obecnie
~zpze- go zdo b
ywać,"
Illczego ruUCZ!~,
.... York.II~.SISpokojoje.
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
.
. . .
.
,ale ~I lup O'WI.
• d C%OJlO JeJ,.e
. . ~ źa"u en adwokat
uchodni~go podatkn na. urzRdzenie
domów rowBma,
·. rELEGBA.JlY GIEr.OO ,,, E_
.
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.
bet.e wobec
k
. IslOleOla
•
dtego
. ..pn11ulIJo
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. 1Z doi. 11
2_
druga tego rodzaj u 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.
"'(-) Niebezpieczna
Staw nale· tWlerd;enlU,
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
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47 6~
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oz6w
pukrył
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wylnczuie
wOJ'ikowwlIli
iotynierlllDi.
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Toheran,
li
styczma.
(Ag.
p6ło,).
WSKU'
Ol Lonu!"..
1
WG,
wpływem SI oyc m r .
~..,
kk
' • I'
K
. F
.
~6Il
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
88 s.J
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. • •
60 (~)
~O.21
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.....
&66
stawu tego odpro,,"dzaną bywa codZiennIe r6w nft etetowycu urz~dOlk6w dr6g telaz· czyui przygotowania do podr6ży po Euro- ~::,.'i~~d;.!h..r:~ . .' . \ ~.7~
US.20
gO"łca woda z kot.ł6w f~brycznycb, skut nycb.
.
.
.. "~I. pot "'WD~\r.U" r. 1861 __
d).j6
kiem cZłgO w nlekt6rych lIIiejscacJ1 lód. - NOWI sekta. Gneta HS"iet· pitlZe:
ple na WIOSO~.
I..ia ll ...:. &i.m. SeTJi
I . 96 ~~
Vó.41
miekuie i nie moie wytuJ,,!a6 c!ohru, "W Kliflcacb w guberni czernibowskiej
Berlin, 2 strclnia. (Ag. p.). W wiecz6r
..
..
"
'I
!ł6.J~
3f>.•vl
lUi.gAjflcych siO cblDr CÓW• Nlebezpleczua. istnieje sekta, z"llna og61oie "Kaliko".ką." sylwesko wy w lIościele św, Marka podczas ['i,ll ..aI m. II .... "" , ł
~:16
~7'
9a. 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·
. . Idanego 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.
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 ........ .
~IO.• r.
21180
swego ojca, Cz/owlek teu okryly. ' ..c~m.· 1 ducbo.ieóętwa. Liczba ,woleuników tej se· sdo 8i~ bez dotkliw.zycb wypadków.
O ~~ lo , .. tu. ni dOli.
20'.76 210.76
~,/
uami ?- JlO~ kt6rycb nagie przeAwleca Cl8~0, 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
Wobec braku w oaszem ruieście zakła~u puszcza z roku na rok coraz głv baze ko. · lej z. o zIeje I za. ra l kDsztowne ry anty. lIotJety i banknoty Not, ur1.. Not. uieurl,
dla obł"klln1ch, ooowi,zV k &8o\>iekowaola neDie "'ród cielOoego ludu. SektBnci nie
Berhn, li styczola. (Ag. p,). PodczII8 I~płlrl.11 i ~impłlrI&11
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 1cesarz 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· 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 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 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'0Cae h
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 "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 r o z . '
'.
.' ,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, ..
padek
I
lr
JiOtuie
chłopcó" .2l, d.j6wez~t
(loroetJulJ 2, .... ł.łl
(-) Wy
, Na o ICy P 1.0 k?W~-ł....leJ I s14pili do jego sekty,·
Wiktorya ol.dobiła posła angielskiego w Te. li
..hi. ,"ri.,.,."
kohi~, I, ~l .",","q"i.;.
oko~o G6rnego Rynku przewr6clł Sl~ w6z
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 wydobr ciu 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""1 011 -, w ....1
pIeralow", N_leszcz~ IIwego d WlezlooO d o wy odbywać III) btd'l publicznie B Gelfken h OD zOlewle Ik 101 orazak Iem przybył do lieshitt ".1:;;~.c1&U -. łcol.let _, • , 1a18HOWIOlt":
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.
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 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\' ......
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b
6"
" dziś pocz'I,tkowo dosyć leniwo, ponieważ
ł
W wy, GUIlLer .. Rostowa oa ( OODom, li"rrd rJ'ch ~nj.
m OBlernle z Ity prz.ez '''1'.0 łb lesia d nI1~"1
sk~,
~B.l,poie, jak donosi pomieniony
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.
trudności. Od otwarcia zebrenla jednak
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