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.. zdamieaie wprawia ałucbacaa: śpiewać !ta &'Ztuk świ6. odraza,
.. .ciUa dwóch godaia _nUcie kompozy- uych wymiarów O8IIy. podhijaj, c do Inacz· pa d~iewiocioletni.j dziewczyny An~y ~ele: l Wiat 51, goraeloi 7, fabryk po ,!siach 6•
Targ na inwentarz, N a Ciele żadnych oznak gwałtownej 'mlercl
- Kata.lrofa na bieL W dRln 6 b.
cYJ, co na il~ć nut loaczy wiele wiOcej, np. na krowy, szedł
ole naleaioDo.
nieco
na otacyi w Wilnie pocill8 towarow,.,
nit ~piewać partr<: w dwóch pit:eloakto. pomimo wioleooej pory, _pale, a kODie,
oi.
bardzo
(......) .-.n....1IIa 21 napiselli .80u ...nir,· cy z P~ter.burga , wp.dl o,godzioie 7
ohęlaie
wych operach, Ol przytem w.zy.tkie nam" pnez haodlarzy poezukiwa
ne były_ Lecz Inal.iona oa• •j P~zJ wyj'cilI z teałru Oli..
Tf Apiewall głol6m p.wnym, w kt6rym at pomimo to sprzedano
~ocl,g t~warowl kolei
ich
kilkadzie
si,t
.Thalia"
par
z koucertu Hierzwi6skilllo, jest .kleJ. ę~ntkl katast~oly, Jak donosz"
do k06ca koncertu, pomimo fatalnie dtdty- po cenie ląd.nej. Sprzedał
.Ku.
wyroMw
tlo
odebrania
be·
&8
udowodni
enlam
wlaBOołci ryerowl. pora~nemn.. Sił bardzo dotkh .....
stej pogody, Dajmniejszego tlad. znużenia dnatakich, blacharsk
ich i garncarsk ich nła w redakcyi n...oso pi.....
W pOClIjgU I!bawsklm trzy Wl\gooy, .. w pe.
dostrzedz nie było rootna; zapewne niewie- bardao dobrze i ch,tnych
anajdowano na·
tersbur.kl m Jeden uległy zdru%gotanlu do
ID tenor6w potrafi.
Nie dziw teł, te bywc6w na okoli~ Janoark przy ZieloBym
tego stopuia, te o reporac!i ich nawet '"0.
doborowa publiczooł6, od g6ry do dołu Rynku na
meble był osrauiczo oy, ..ledwie
wJ być oie moie. Lokomoty '"
pnepełniaj~a aal~ teatru, freaetyC&lle.,i połow~ wystawion
poci"gu
ych rzeczy zdołauo Iprzepetersburskiego u"kodzoo a, tender patia.
-_
.
oklaBkami witała kaide ukazauie sili i na- daf. Dowieziooo także
znaczoe traosporty
czony,
Kapitały
.... ystkie towary w zdruzgotanych
lDiad. • J{uryer warszawski"
sratl&8ła każ~, produkcy~ wielkiego śpi e- ~k6r.. Sp~~no
ich dOlyll duło w droboy~ dowiaduje sit ., projekCie urochomie~i~
wua.
k.a. wagooaeh zniszozone. Pllru ludzi ze służ .
IloAclach miejSCowym azewcom. HurtowDle I pitał6w, stanowl,c ycb
by
kolejowej
oduiosło niezbyt oillikie, nie
fundusze
mleJslue,
W panu Jerzym Lieblingu poznaliśmy także kilku składnik6
nietylko wybornego akompani atora, lecz za· znaczne zapluy tego w tutejszycb zaknpiło ' znajdujlIce oill w depozycie banku pa6stwa zagrat~j,ce ły~iu, o8Zlo:odlenia na zdrowiu.
materyału.
. i przyn08Z1jce nader
procent. Ogóloa Straty wynosz" lr:i1kadziesi'lt ty,illcy. Zdaje
ralem i wirtuoza niepośledniej miary. Te(-) Znachorstwo. Okolica naaza obfitUje suma tycb kapitałó" niski
.. ynosi około czterech si", ze przyczyn, kataBtrofy było z/e usta·
chniko posiada p, L_ "ysok", lekkość i wy- w r6żnego rodzajn
znachorów
-owczarzy
,
I
milionów
rubli, a proceoty w pe"nej czości wienie zwrotnicy.
robienie obydwócb rllk niepospolite, a przy- kt6rzy nawet w mieście
nRszem mimo li..., str'lcane na cele użyteozności publicznej
tem wiele temperam entn i gustu. Pr .. wie cznego zllstllpu prawdzi"y
c~
~yn6w
.E9kula1
danycb.
mia3t,
w cz~ści zaś z"illkaza j, k~.
do wszystkich numer6" wokalnych (opr6cz, pa, praktyk<: 8""
ROZM AITO SCL
uprawIalII. NIedaleko I pitał 'meruchumy. Otóż w departam encie
i to w cz\jAci tylko do O8ntiny z .Otella·) ~s~eg.o miu,ta we wsi,
R~kiciQ, Rm. BruI przemysłu i .bandlu podniesiony z09tał
p. L. akompaniowal z pamit:ei, solowe zaś niejaki ~. ~o~I)ga do
pr?
. .
s~e~le
tłumy
chor,ch, jekt obr6ceOla tych fundusz6w n~ założenlo
swoje oumery odegrał bez zarzutu; ,Balia- kt6rych naJnledonecznleJ8z
X ~ttyzm. G~t,,~J..~ert pOWiedZiał
d~,· Szopena, traktował "cale oryginalnie, CZIlC -- śmierć przyśpieslemi środkami le · kao przemysłowycb, kt6reby udzlelaly kup. I • Kobiety zbyt OledowIerzaj' moiczyznolU
walca Rafl'a z . Romea i Jnlii· Gounod' .. cbor we.wany do jedoej B. 'fente zna · com i przemysło"com danych miast wlgllI· \ wog61u, a zanadto im uCajl) .. 8zczeg6lności.
cborej na ulioy dnie tani kredyt, przyczyniaj,c siO do roz· S"dz"
Srał ufektownie i z wd1.iokiem, .RaPloa dn· Krótkiej, ni~pros.to
o możo'yznach jak o pot.oracb, lecz
~y z~lze~ł,
Liata '" brawar, i cbarakter yltyk" właści · 10bno'cl do 100eJ clerpl'leeJ przT tej opo- woju ,przemysłu. i handlu. pozoataj'lcych w l' ~śr6d tych pot"oró" jest zawsze jakiś nnioł
na
zakatarze
.
\ŚCisłe
zależnOŚCI
od
dogodneg
o
kredytn.
W" a dodane nad progralJl .Pizzicat o· nie blony żółciowej.
J
Naturalni e, te cho~a Organizacya takicb kas ma być powierzo· Jakaś aUlta "zOIosia, "~ l,t ko"a.·
Delibea'a z lekkości" oiezw)kł,.
X Szabla Clsarza japollakl'llo przesyłan a
rad. samozwańczego dobrodzie
(-) Drugi kOlloert lIIierzwil\tkiego odbt:- chcla/o, lecz to 0, sposobam ja przyj,ć D1e na waraz&"skiemn oddziałowi banku .pll~. jakoby nr~odnikom, kt6uy ści,gn~li n~ oie.
na
chłop~ach
stwa, o czem odpowiednie przedotawIenie bie gniew jego i winni
dzie si~ ·utro (we clwartell) w teatrze w.Yl?róbowany'.", chciał
nilł aobiu brzucb
także zarobić I na b~dzie złożone p. ministrowi skar?u.
• Thalia. a Koncert ten urz"dza dyrektor Ulej, za IwoJe "uleczaln
Pr~y rozplatać, - jest poprostu
jak do .
e·
porady.
Gdy
ustosowa
niu wszelkich ostro!noścl w ndzle- wodzi pewien mieszkaj"cy mytem,
teatru p. Ł. Ko'cielec ki. Godnym nwagi chora kanła mu wyjŚĆ
w Berlinie ja.
za drzwi, nie cbc,c laniu kredytu, fuodusze miejskie, w razie
jest szczegM, że p. K~cielecki, pooosz,c dopuścić go do zbadania
podczyk, w Iilcie, uapiunym do .. NatioMI
teoame koszta, co przedsit;bieroy pierwlzego cbor uroczyato poourym cierpienia, zo.a . dojścia do skutkn zamierzonej talormy, Ztg." z okazyi owej i przez nas powl6rzo.
tonem"ygłoslł: mogIł przynosić miastom, do kt6rycb nale·
koncertu, obniżył znacznie ceny miejsc. ,Ha! pewno tu jnż
oej anegdotki o urzlldniku, co otrzyma ..szy
był
Rzecz oczywista, że teatr b\jdzie wyprzeda · to nie pomogło, znachorjaki dokt6r.· Gd? I żą, wi~k8Ze oiż dotychczas korzyAci i po- tak~ sz.,bl~, dyamentallli wy',,,dZOD'ł, ucield
nie
traCljc
na
mi·
służyć
do zapro"adz eni.. wielu ulepszed
ny_ KroI tenorow daje n... jutro program nie grobowym głOl6m
Francyi i tam sprzedał j, za 160000
~a"ołał: .O! nic pod wzglt;dem bruków, oAwietlenia, warnn· do
nowy, z wyi,tkiem ałynoej .Sycylian ki," tu oie pomoże, w8lystko
frllok6w.
•
zaczaro"a
nel·
kó"
sanitarny
ch
itp.
Projekt
dla miast
któr, powtarza Da powuecgn e żlldanie. i z temi słowy dopiero
Jap06czylo: 6" pisze:
wyszedł
z
mie·
prowincyo
nalnych
ma
doniosłe
znaczenie
i I. .,Szanowny panie
Zr6lz11ł. pewui jesteśmy, że Kierz"i6s ki ukania.
aktorze! Istnieje
poż,danem byłoby ryohłe jego arzeczywI st- w Japonii przyalowje:' red.
nuci niejedo, piollnk~ uadprogr amow,.
"Ksi,~ka nie zna
Drugi fakt ze , znachorem z oko!ic t:!za- nieoie.
Nadmieni amy, że jutrzejsay koncert dku był naotIlPuJ'cy: Ob/opek
\ cz]teloika, ale czytelnik zna ks ilłżk O.· Eupewien cho- Petersburg.
Mierzwi6skiego w Łodzi b\jdzie stllnowozo rnj,cy na ciągly sa.rot
ropa jest dla nas
wsinlł ksi,żk~ Stu.
i b61 głowy, udal
Ukazem imiennym do senatu z dł.i a 17 dyujemy j, pilnie now,
ostatnim.
od lat trzydziestu i umie.
slO sa porad, kumoszek do o"ego .dochto. (29) zeszłego miesi,ca
zwolnion o- z po~o: IDy z niej już trochO, tak degll jak dobre ·
Bilety" do nabycia w biurli! dyrekcyi ~a,· kt6ry .zbadaws.zy
go, da~ mu. n8l~pu ' du cborobJ: - od słn~by prezesa kOlDlsyl
teatru.
go, jeżeli si~ nie mYf~. Ale europejczycy,
J"CY przepis leczeula: .Kuplc ćWierć fun~" emerytalnej w guberOlac
b Kr6lestw a Pol· a zwłaszcza Niemoy- dot4d wog61e nie po·
(_) Z mialła. Ja_a7·/c wczorajszy od świ- W'"troby skrowy garnek
nowy zielony kupiĆ skiego, rz. r. st. Radeckiego.
tu zapowiadał siO nieazczeg61nie; deszcz lał bez targn i te w,trobe
starali oill o poznanie Azyi wschodniej.
w len garcek wło·
(.Praw. ..,iest. W). •
Moina sili o tern niezwloc;m ie , przekouać,
.trumieni em, co niezawodnie było powodem, iyć ! n~lać mli~iem
slodkiem i ~y!!otować
_ Piotrk6w. Z zamieuczonej w .. Tigo. "idzllC ~az operetk~
że dopiero o godzinie 7.ej zacz,ł .ill ruch k~ml?nl 6, ,gdZie
"Mikado ·, bardziej
woda przB?hodzl I. te kil.' dniu piotrkowskim" statystyki p0'1iatu
cz~· wozak~~ I I~piej .ieszcze, czy ta) 'c artykuJ o
jarmarczn y. O godzinie 8-ej oa dobre już m!eDle upalić na ozer"ono
~ w łozyć na stochowskiego, podajemr nast~puj,ce szcze· J
zacz,ł siO jarmark. Gooposie łódzkie na m!8Z~e zlelonlł,
ap?nll
":
Jedo.eJ.
z
gazet
tuteJ~zych. .PISZ"
t~ mleko pol~wać na ,te k~- g6ły. Powiench llia powiatu
czostochow- w ,nllll ml.anowlCle, te .cesarz JBIl06skl r?z.
wyścigi zakupywały niezb~dne produkty na ~leOle pozach~dz
le sł060& I naodzlać J~ skiego wynosi 333,276 morg6w,
czyli
180,880 gllle,,_~ ~III ~ardzo na Jedne~o , ze .swolCh
nadchod.~e ś"iota. Do"oz "szyot~iego hył blał" oh~tk,
I. te
bllrdzo Inacauy. A rnchli"ości targuj,cy cb spot6 wnle obCierać p~re łyka6 olle moźnoAcl dziesillciu, powiat zamies~kuje og6łem dus~ urzodntkow I posłał mu osław lOn, szabilI
I
... iele dopomagała spnyjaj,c a pogoda, (o go· we poteru na . p~żyniu telll oz11l napazy gło· 1113445 a mianowicie: katolików 104,679 do roi płatania brzucha. W D8~ych trzyte w,trobe prze~nyć dus~, żyd6w 16,513, protestantów 1,887,
dainie 11, ciepło docbodziło do 9·ciu stopoi na 3 ~awałkl I pr.yłoty~
tysi"cznycb dziejach, żaden cesarz w ten
na pulsze ,I na. prawosławnycb 466_ Kolei żelaznych posia- Ip080b
na ał060u). Produkty sprzedaw!-no: mendel czoło I " sam,
nikogo nie ukarał. Za naszych czachuatk, głowe zWI~zać da powiat 35 wiorst, 810SY I rzlldn 67,
szo· s6~ feudalnych !ycerz~ pod pa.nowaniem
jajek po kop. 26-30; maslo po kop. 70- wtem opać, potem dać
.pozn,.
wło06.w ~clDa~ .y II rzOdu 21, gruntowej 122 "iorat. Pod
80 kwart~; ser po kop. 20-116 sztuka (oko. na .p~loz~ch I na czole
k~l,ż~cem zwykh , byl! ,,:p~aw le,. pop~ł.
I OOSIĆ na ~Ieralaoh. wzgl\jdem administracyjnym i s"dowym po·
ło dwu fuot6w); kartofle p·o re. 2 korlec; DZieJe SIli
OI"szy przeatops t"o, odblflrać sobie życlo.
to na sohylku XIX w~ek~1
wiat po<lzielony jest na 21 gmio, przy ~t6 · Lec.z pyło to r,acz~J
oiano po rB. l do fi. 1 kop. 20 cetnar i słQ·
Z891czytllelll samouka·
(-) Z pod ~arty donosu" że. daje ~'ę t~m rych znajduje si, 21 kas
pożyc.z~o~ych .~ 5 raOle~ I obo':'I,'~lem, nawet prawem_
mo za tak"ż i10Ać po kop. 85-95. Drobiu nczu"ać dotkliwy b~ak
"!
rob?tOlka WieJskie· slld6w gminnych. Szk6łek Wiejskich Jes~
r6wnież dowiezioDo dużo, lecz ceny jego by. go. Pow<ldem
E~r?~le
a
WIli?
I
"Nlemęz
ech d? dOla
tego Jeot emlgracya zdoluego 60. Gminue podatki wypooz", 4~,676
rubh dZlsleJozego praktykow ane Sil pOJedynkil
Iy oier6wne, gdyż hurtownie nieknpowaoo. do pracy lud n wiejskiego
do Łodzi.
30 kop., skarbowe 116,329 .rub, 77 ' kop. I W Japonii natomiast
Na targo"isk u 6wińwkiem targ szedł również
od epoki restauracyi
(-) Trup. Wczoraj rano znaleziono na KościoMw katolickich
· znajduje si" 28, al znieliono zupełnie ,,,prawo" rozcinania brzu.
iwawo, natnicy miejscowi nabywali po kil- przedłużeni .. ulicy Zielonej
pod lasem tru- prz nich 60 ksillźy, Młyn6w pOlIad ... pq- cha
i po·edy~ków. Zreszt,,- .uk~ u nas oi9
mnie w arpackImwlł"oiie i cii-mord er.
26)
(0.de p chn,ł-za pe-:u8 r~6wDie-j8ko-';-a;"cierpiał.-d,iił 3, poclll8nto:i4ku
080 ten Die nazywa sili Konradem Tbaulcou j
oiezna.jomemn, -~[ó
-W
ojcieoh
Delpit.
Byłby ill pokochali uWl6zŁ z lob", gdyby IDna ry wywler.ł
czy Die był on oadto stałym towarzyszem
ni ni' wpływ oleprzezwyCl~·
kobieta lerca j.ego nie była zupełnie zajllła. żonyl
twego życia. M6w pani, czy grek teu j!'at
Pani nie zna życia, jakie my, maryoarze,
I poraz pierwszy uległ wrażeniu, te
istotnie moim morderClj?
plJdzimy... Nie byłaby pani tak niedo~i8 · Klwqttntyna i OD,
Idalia przyciouoła rok.1I do sprca.
bezwlednm stanll sie
~
rzaj,c.,
a
zato
byłaby
pani poblaźliwsZlł, aktorami dziwnego dramatn. Mloda ko
_ ClIY człowiek, kt6rego prz&demn, bro·
'
gdyby
wiedziała,
że
życie
oaoze
zmusza
nas bieta go pokocha/a i wyrzncać sobie b~niłd, jest hrabi, Konradem Thaulcou?
-odo
wyrzeczen
ia
si~
ws~elkicli
przyjemno
śoi,
dzie, te zdradz_a da"niejsz e uczucie. Nie
Idalia wci,,~ milo:&&~a. Na twaray jej wi-I
Prsekład • franoalkiego.
do samotnołci!
dzial wyraz przeraten la.
mogła przecież zgadn"ć,
Obie kobiety uderzyło "zruszeni e wido- właśnie wiero" jest sobie, że tym sposobem
_ A - zawolłi ł - nie 'mieaz mi odwiernll jedynemu,
czne w b1yszoz"cycb oczach Stef~na. Mó· ukochanemu człowieko
powiedziećj ten wi~1 kI6rego przed zem"i.
(Dauzy riqg _ patrz Nr. 81).
wił on gortłczkowoj okoro ' przeatał 'm6wić,
stli l>roniła~, to tw6j przyjaciel, może
~tanowi .ł liO 'lIa ni?j połwillCić,
milczenie tr"ało doŚĆ d/ago. Augllsta zau nallludz lru "y'lł~..
tw6j...
UCZ)',oIĆ ofiar\) ze
- Gdyby to nie pan opowiadał _ ode- ważyła, że nieznajomy'
ma duio powabu, swego uczucia, Stefao oie przewidywal ta·
W calej istocie Id_lii ..azła g"ałtowoa zwala liO AUlInsta
z nAmiecbem - nie przyjemnie jej by/o, słyszeć człowieka czy·
zmiana. Twan jej zdała sili z marmurn wierzyłabym temu.
Czy pan jeote' tego nn, wyraiaj"c ego siO, jak poeta i że ten kiego pogmatl'aDia. Prl!Cllfłl po'willcić siO,
żeby Klementy na nie ciarpiala, Jako matka,
wykutł, tak byla chłodn, i obojotn, na przekonania, że ro~czyzni
S" zdolni podo- marynarz o t"anr Hoergijo iryraiaj"c ej, a oto
poz6r.
ona prawdopodobnie cierpieć może,
bQll wiernoŚĆ? ,
z
zaozczytn, szraOlIl, "ypowied
_ Uprzedziłam cill - reekła - źe w ży- To oie moje przekonanis, ja tu pic prostn myśli i zdania, kt6re ziarta!, po jako kocbaąllal On j, &Dał dobrze, spoj" wirUSZYły.\strzegt jej wzrnszenie: twarz blada, oczy
ciu mojem i.tnieje jedna tajemnica . ~.k nie utr~ymujo, opowiada
.. tJlk~ prawdllw e Skoro spojr~a/a n~ Klem~Dtynll, zdumiollljo
jeat. prawda, te Ulam twego morde~ I U· zdarzelUe. P,ołowy
niespo.kojne ,zdradza/y. w niej, pomiesun ie
.nawet
pa~le
jeazczcze
zOltała
Zlllla,n,
".
'przYJacló
lce. Zwyk,łe do naJwyuzego. Itopnla pO.suolllte ."
krywahm go przed toll,. My'l o mnie, co tego wszystkiego nIe
wiecie...
Gdybyście
w
toYarzyst
wle
pani
Geoffry
bywała
lUli·
ci liO podoba.
Nagle drZWI praco"nl poza drapern
zaały 084 bistoryQ, u.,.ierzyłybyście, .1e je· cz"ca i obojlltna,
jakby nie ' wiedziala, co ni'ryte otworzyły siO i otan~a w nich
Zrozpaczouy Erceldouo e pocbwycił jej ż~li nie w8ZySc~ mllżcayzni
Kle.
, to przynajmniej sili naokoło niej dzieje i tylko prz~z grte ' mentyna:
rO\l8·
Obciała weJść ~ n~ ch!i111 tylko
OIekt6ny umieJ" docbowall
~ Ob06 sama liII obwiaiuz , uwienyć ci silItonej. Dlac~eg6ż młody wiary saprzy- cznolć, słuchała rozmowy" zwykłeJ. Teso do pokOJU, " kt6rym Widziała I dyszała
<:złowiek, o kt6 wiec~or~ jas.n~ płomied błyszczał '!' du~ychl głos pana
nie mogll-:&&wołał- kochan mniej wiesz, rym m6wIO ml8łby
D~mlnika: Zapewoe . nie "id?,c
miłości tej bie- niebleoklch JeJ ocz80h, blade . JeJ pohczkl
że serce lI10je do ciebie oależYj czyż być dnej chinki? Czuł uledz
. w IIrcu tak gor,", nieco siO zaróżowiły, a cb"ilami dreszcz go !' saloOle pomlOdzy gośćmI Angusty,
II"dzl~a, te już odozedł. Zbladła ujrza ... szy
może, żeby ten podły morderca był ci do i wawdziw , miłość,
że wykorzenić j, tylko wstl'Zljuł ni", jak gdyby do gł~bi
duszy go sled~,ceio oa I tam eaonem miejocu,
tego .topnia drogim...
śmierć mogla; wiedział, ż~ jest r6wnie clnła siO przej~.ta
~ozmoWlł..
.
.
ldalia padła znów na kolana.
z. ocz~ml w ,pr6źoll przes~rzeli utkwionemi,
szczerze kocbanym przez
Wkr6tce. 1.0a,IOml przysz!1 odwl~dzl~ p" zato~lOnego ~ myjl~cb.
_ Łaski, laski - sawolała - dobijaoz CIl napr6tno powrotu kobll/III oczekuj,,·
Usłyo.zawszy szejego do Francyi. ni, de Sohgny, kt6ra mnslała wYJ'6 z prl'.
mnie i dr~c.zyla niemiłoeierni..
lest.J~"a
bn~J sllknl po dy"Bnle przesuwaPrzeniewierzenie jego,
_ A wi~ jedno tylko Iłowo_ Powiedz dłości, pospolitt, a byłoby podłości", po. co"ni i czynić honory gospodyni domu, J"ceJ .SlII! JOt/rdy cdowiek zadrżał. To onal
wierzcie mi paDie, że Klementy na poszła za Angust" a oficer
Ona IdZie ku niemu wlaśoie w ch"ili, kie·
mi, czy prawd, j8llt, że kochała' tego wszelka podłość wstr~tn,
jest Daturom marynark i oam pozostał.
cz.o"ieka , PlIwieda, że falezem ,iest, co o wyuzym.
dy opanowała jego rozum i myśli Powstał
:r"arz
w
rOkllcb
ukrył.:.
Czy
pragnllł gwaltowoie, .chwyclł j" ~a obie r~ce i patobie mówi..
- A zatem - odezwała 8iO znowa Au· łzy ukryć, nieązoz~ś\i.yl
.Zda,,~lo ~u si~, ~r7ał jej ~,ost? w OCly, 'jak grlybr , chciał
Milcn1a.
gnsta z nieco lIZyderakiem Diedowierza- że jest poza ' obr~bem
tyOła rzeczy"lstego, Jej myśl pr,eOlkll'łe. Złożył dłngl
Gniew i rozp&CII opaDowały do tego 8tO' niem, - ta mloda cbioka
I cluły
aie musi być że śni. Cal, eił,. dn3zy kochał jll, to Ali- pocałunek
pnia Erceldonna! te nie sł)'lluł. ~icb!g~ tak ładnIl, jak n~1?
na w,lłycli p~luszkaab, ItI6re mu
j" ~a~ tylko co odma- cznlł iototll, obok kt6rej tylko c.o kilka
poddała i wym6wił głosem omdlalym:
śmiechu, kt6ry Sl~ ozwał w gltbl Jaskini_ łowalet. Jakte Jej n.
Imi.,?
lu"6tldch chwil przep~dzlł. Kochał ~ ..} a to
Ale w tej lamej chwili jedoa a gal"zek
- Kocham ci~l.~
- Na imi~ jej jeit gong-ma -nao, co była tona jegol Do
Iii ego ona naletałal
Uelyna.BZy t~ dwa wyrazy, Klementy na
"dO.P'l&JI,ce'gO jut ogniska zapaliła 8iO i roz· znaczy po frllocusku
, .agat r6żowy.' Bez- Doayć byłoby sło"o j,edno ~owiedzieć, aże·
doznała gwalto"n ego wotrz~lIi,oia, nie bystoj,cego w glebi groty w,tpienia jeet ona cZYlta i przezrocz
yste,
by
radośnie
krzyknola
··
i
rzuciła
~llIIu
siO
~~ wslllnie sło"a wym6wić, ani poruszyć
Thaalcou_
jak agat, palna wcm<:ku i euroj,ca z wiei· w objocia. Ozoi ou,
te j, poci,ga ko nie· SIO na"et. Stefan drzwi otwonył i uciekł.
Iri• .,i ClIlII1l8łIli oczyma, 11 kt6rych zrwy mn liła jak" maglletycz
'oal
.
Niewiedzl
a(D. c- ••).
płomie6 trylkał ... Ooa tama zwierzyła m .i~ la, te ten oieznajoUl
ł· jest motem, ' po któ'
D swego .mutnego 10lu (, tea, który i, llSO
.ttacie ci"l. pl_, a j8jloakte wi-
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Klement,na wmawiała to w 8iebie, ale
- Komnż wiVC •• ierzysz 8iO, jeżeli siO da kobieta, choć siO do tego nie przyzna.
.yrzuty snmienia jlł "apa8to.ał,:. Nie - mJ' mnie oba.iasz?
..
.ala. niespokojnie oczekiwala przybycia po.
ślala O drugim możo. ale oBlefanie, kt6ry
K!ementyDa oczy spulicila I z cal" szcze· rucznik~ okrotu. . Prayjdzie I pe.ności" al.
.
Oal .. noc pani Geoffry pr&y.odziła snbie apoczy.ał na ziemI azyatyckiej. Ona mil" roiCI,,:
bo naplne. PrlYJdzle... A na myśl o jego
- On mnie kocha-.yazeptała.
.izycie ddała z obawy i nadziei. 00 OD
na pami06. fOekosznC\ . .pomnienia, abia· laby kocbać kogokolwiek innego! Czy nie
glego .ieczoru. A .i~c .Itt06 Amial jej po· byłoby to. to samo, co przenie.ierzyć siO
- A ty?
jej po.ie, a nade.szystko. co ona mn od •
• iedzieć, te j" kocha i to- l8~żczyzna, kt6. nie temu, kt6rego na~.i8ko nosila, ale te· , - ~kam siV go ko.mać.
po.ie, jeżeli 00 powt6rzy jej to, co jej wczo,
go trzy dni temn 'I1ie anała jeazcze! Kto mo, po kt6rym ci .. g1e płakała? Kobieta,
Paui de SoHgny po.stała i przenła aiv raj śmial po.iedzie6?
OD bJł?_ o.tatai poalaaDik SWaaa,
a,IPftwcbi~. liObieł& lIOdzi. zaWBze obo.i .. zek po budnarze. ~amylilona, . Ul~lczll:ła ch • .ilO.
Noc już zlIpadała, kiedy Augusta odekt6ry jej przy.i6d list oltatni mvia. Au. z uczuciem. 00 obchodzll Klementyn\) pau a .potem wracaJ'c do przYJaCiółki, lU~.lła: azła. Pan Geoffry od rana uie IIkazał 8iV
lIulta wioe, lIie omyliła si" to; 110 Kl.men· GeoifrJ, .koro go aie kochala? UbÓlltwiala
Kocha ciO? Wiedziałam o lem, bo a Klementyna z przerażeniem spostrzegła'
tyna n.atała za romans wyt.nr,ony, w.yo· Sterana I· dziwił!
że Qh06 tak da.no . czyi mogłam przypuścić, deby tak gor..co że nie zajmo.ała BiO dzili .cale córk". No:
bratni pnyjaciolki, oblekało sig , nieod. po jego śmierci. myśl jej mógł zajlłĆ kto i wylr.ale poa,ukiwał kobiety sobie oboj\) • •e uczucie pochłaniało j .. wioe całko.icie
wołało" rzeczywiatołć.
(,
tnny, mógł do tego stopoia. .uulzyć j/ł.
tnej?... Po.ied~iała~ ci to. nie wierzyłaś, skoro p.u.ez kil~a. god~in nie pomyślała ~
.PaD .Dominik p08zukiwlI~ I dziwot ~ier.
Wzruuf6 jJal Na to myśl oburzyła siO wzruszałai. ramlona~l. . A ot~ teraz sama kochan~J I ~a~n.eJ .Istocle, kt6ra dotychozas
phwo6cI' . w~o.y, po.Stefan!e Darąonrt, tak przeoiwko samej aotiie. To niepodobna, to uznać .mnsllz, iem 110 nie ~yhra!
.
wypełmała Jej zycIe?
dla spełmema obo.~"zk~, Ja~ z .l~n~go bIĆ' nie mote, to ~yć nie po.inno. Pan DoPaDl .Geołfry oozy .rvkaml zaltryła I od·
pop~u .Berca. Mallał '" kIedyś Wldzie~, minik tak j" zaDieROkoił, bo atan,ł na dro. pO.ledzlała bardlO Cicho:
V.
mUBlał J.Ił odda~na k~cbać. Zasta,!azy J" dze jej życia w kryfYc~nej ch.ili. kiedy ko.- Pogardzałaby. mn", gdybyś .ie·
powt6r~lIe z~mgzn", nie mógł dłaleJ. zacho., bieta zdolna jeat zaniedbać si~. Kt6fby dZiała!...
A tam. po.r6d k .. itn'tCej mimozy pod
.ać taJemDlc.y ~erc8, od ~lu lRt mlloz,c~. przeszkoda}ł, kto ..pobiegł jej znudzeniu i
- Pogardzać. tob,!.
.
zlociatem niebiem Ylin.nanu. biedua drob.
go. .WYlnule. l.e@O n~t.le ~łómaczyło liV &niecbpnlt1?... AntoSia? Dla kobiety cier·
- Gdybym CI poWIedllała, .że cał,.. o.oc na. Ohinka umierała z toa.ltnoty. 'odk,d
dłu~em dawDl~~
milezenieol. . .
pi,oej, cłlieokn mDłe być pociech" ele 01' ~y'l.ałam O tym. mł~ym czlo~nekD. a.~l1e. ukochany Si.gu znikn,t z jej 0010 na dro.
Milczał dll:.nleJ, bo byl prZyjaCIelem Sdy obron ... opiek,_ I wbre. uBiło. aniu. I~ł ~IV on uczynić . mi w-l'~nan.le, .czor~J. ~ d.ze p~owadZlłcej do HsinkBi. odt,d stała
Stefanaj m6.1ł. ~r~, bo Po Geoli'r, był mu Klementyna zDo.n przypomni ala sobie po. sleble.~ . I od te~ ch.lh ~Ie schodZI mi SIV meczul.. na. .azyatko, co j" otaczało.
oboJotnym cdo"leluem. ' .
. rocznika okrotu, jak ulicisUJał jej rokv i z . myśhj pr&J!'CllDlDRm BO~le k~idy przez N.próżno Li.tong·miD i córki usiło.ały
Jakie moinabJ prlJPU6cI6, ,!eby taJue drt"cym głoaem:
Kocham cilt powie'lmego wym6.lOny .yraz I z DlookreAlon1ł roze~.ać.i1ł • .Rongm.. ~ao z .. ienał .. gło.
uczucie zrodziło IiV i tak aio wzmogło, dział. '
j
•
,
•
pTllyjemnolici, wywolnjo sobie wspomnienia .V I niC nie odpo.lada'a. Wieczorem
POlrł:!lła sio w damaniaob i .mawiala o. nim. W.iem, że jeate~ wyatopn" ludZlłC aiady ... ła na ła.ce z darni" dziedzi6cu
w. przecill80 catardziestn ośmiu godzin? Od
pl~..., ~SII&ii oka K1.~tya.a. 1pł1U!ie- w siebie, te Stefau li posa grohu ppohwalal SIV I.b~odDlcq. myAllł, a Je~nak...
.
. yamenu i przygl,dała liO obłokom a wraz
cłl.l.le oceniła tego p. Dominika. ~ako cdo· namjvtne wyznanie prłyjaciela. O ile czuła
Pani de. 80lignT dłngo I serdllClOle ŚCI. z -cbmurami myAI jej biegła. 8trony da.
1r1eka praw~ aJac:laeioeso, uu,.dołDetlo liO wiuD\. poeInblai'lc pana Geoffry. o tyle akała swoJ' przYJacl6lk\)..
. ..
lekie.
do kłamatwa. ! fałna. Ocly jego, kt6~ych zdawało jeł BiV rze~ lIaturalnt. że kocha
- NC?-wysl8ptala-nlc .1!loc.eJ nie m6..
Gdzie aiv znajdowat ten, kt6ry ClIołe jej
W~I tak. ~188Iał pa~~.Gciofry. ?8I1. .J8łO teID CzlO.Ulb, kt.6ry przypominał, kt6ry ~na~ CI\) tak .dobne. lepl~J. J~k ~ sa~ serce! cal, myśl jaj ujmo.al? Zape.ne
był.y odbiCiem czyatej I wfelki~J dua~y. tak dzi.nie podobDJm był do pierwazego ~Ieble .na.et I iadDII t.oJa ~Jemnlca nie o~nalazł a.oj!, nkocban" Klementyuo, .Ito.
DZl1rna rzecz! MloiJa kobi.~ Dl~ w,tpila jep moża.
Jest mi o~CIł· St.orz~la~ sobie morelność, blet, ub6et.lan... kt6rej dusq i cia/e m
• szcserośe oli _ _ ryaarlri, ani otlrialła
Ok I
ł d .
I d Sol'
ł kt6r" AWlat bez... tpl8Dla nu.ałby ... bar. puzeatal wierny, pomimo uCEucia gOrJacegO)
siO po~J.czem jeg~ wyUlllliem acmcia.
o o P? u Ola pa~ ~. Iguy przysz a ~o t,1iemoraln,1 ~t6i . tripj.od ciebi~ ." kt6re wzbu~ił • innej. vo.tady wzdychal~
MiloŚĆ IDnego całowIeka bylaby zadraanl)la d~ przJJ·tcl6lk~ Ul' 'Dlada le. .
Cierpiał? .. ZałedWle kilka dOI 8ICsvścla ko· na myś!, ze młodn66 jej ••iot1lie ... kin
jej skromnnść. zraniła bol&anie i obraziła . - ~że . m6JI- zawołała, SPOJ~.8Iy na BltO.alali. Ten, kt6regn kochałaś, był ci i w z.odniczej uadziei IapalDanej milo6ci.
.ydartym w .tny tygodnie po ślubi~. Drugi Potem zno~1I bunt podnosiła pneoiwko
do ży"elo. a .Id~y po.terzała aobie dwa nl" •.-Nle Jelte' t, 11m" co dawOleJI
.,raly wy.p<o.lecłllane przez- 11· DClminika,
- Augustol:"
"
.
tw6J m,. nIe potrafił lIułuilĆ I zyskać prlunaczenlu, kt6re nie 'lCz~ziło dla niej
czuła w lerCQ alodyu i ci~o, które jej
Pani d. ,solj Igny rodmiała al~.
t.ojej pr.yjuni. Jeżeli ci aiO kalia IZC~· bole6ci, cierpieli I apokorzenia kobiecej
dobrse rob!lo.
\
. ~- Nie asi uj aill bronić! Nie 1!iem, co Acie. ~iedne dziecko. nie od~ZDcaj .g.o-, po- godnolicl. Jako łon" .zgardsoDO ui'lj
Kochal W.~ ~i 1f tul. 1110110 ~lł ale- s", I&&ło, ~le to pewna. że w~lI~raJ~&I Kle. my~, ze6 zallł~łyła na radolć I nadzleJV lep. kocb'1l1kO odepobni\)to. W,nD~a lObie
g?? Ona ta~e .OIC lIego Dle pope/Dlla.• Ko- mentyna nIe po~obna do ~d'leJ~zeJ.
lIeJ p~lyuło'c!!
.
"łasne poś.iecenie, jak podloj6, iałowala
bleta d.ad&ie6cia aUt ~ IIIIJ4ca, nie wy.
BpoaV...,a .MUIi, pomlvszanle w oczaob
Pani de Sohgny ~e popoludul8 pnept, ie nie zlItrzyloała 8&e6I.., po_i_ ~
neb siO tak jd w lupełn«*:i dudae6, ma· paai GeołFry, -to tej uiadla obok Pftlja· dzlła s KIeIaeo&J~ NiM ołidala IOI&awić oporu.
nefl i Jllldslei.
aiółki, w.itI.,.i4 ~ r p I powiedsiała:
jej samej z uiepokojłC8lDi j, IDyllami. Mło(D. lo
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