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starego szla- zarzucają sobie nazwzajem wro'które
jak twierkrachcica znalazły w obu wyrostkach grunt nadzwy- gie zamiary,
samą datą. przez „zgromadzenie obywateli
w
dzienniki
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Dotąd go nie wzywano
trzu, utylitarne zasady. Tu niemniej, ilekroć te praże przebywał w mualbo
kasztelana,
był synem
cowicie wpajane w młodzież maksymy ujawniały się
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podczas wojny
Ambasador włoski bardzo energi- tej porażce Combon oświadczył,
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na całą ludność Warszawy podczas doroi
polską
jakieś chyhające niechybnie na szlachcica zmartobchodu
wienie. Poczem po chłopsku w pas się pokłonił.
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W jego pierwszorzędnej Kiinioe może się
leczyć zarówno biedny i bogaty ponieważ
jest on przyjacielem klasy roboczej.
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bez użycia noża ł bea utraty pracy,
Jeat najwainlejszem dla robotnika.
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przeciwko Włochom toczy się dalej. I tak na ostatniem jej posiedzeniu Cambon zapytał ambasadora włoskiego Imperiali'ego, czy
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w domu umierającego słyszą,
Grekom wyspy Rodos. Ambasapan i nie chocieli ziamli prodawać. A psydzie-ć, molekarz-cudotwórca.
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jest jedynie
Turcyi na rzecz jej
cyi, a to na podstawie traktatu, gromionej
oto pytania, które
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Lozannie przez Tur- zwycięzców
zawartego
się już obecnie narzucają.
cyę i Włochy.
1630—32 W. Division ni.,
Oóż na podstawie owego trakW tym wypadku mocarstwa epriy Marthfield Are.
tatu Włochy zatrzymały w swo- •uropejskie muszą zabrać głos, a
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I
ich rękach zajęte podczas wojny zwłaszcza
Anglia, później zaś
w Tripoli sie wyspy na morzu EFrancy a. Przeciw temu w danej
giejskiem aż do chwili, gdy Tur- chwili Włochy nie będą mogły
cy wypełnią swoje zobowiązania protestować, skoro w październii położą kres oporowi Arabów i ku 1012 roku wyraźnie oświadTurków w Libii. Ponieważ Tur- czyły, że uznają zasadę, na mocy
eya podpisała ów traktat z klau- której żadne mocarstwo europejzulą, o wyspach Egiejskich, więc skie nie może wzbogacić się tejest rzeczą Włochów, kiedy ma- rytoryalnie kosztem Turcyi. Pooddanie dobne
oświadczenie złożył sir
ją uznać za stosowne
wysp w ręce Turcyi. Chwila ta Edward Grey w Izbie gmin ubieprzyjdzie wtedy, gdy w Libii u- głego roku.
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nie Uacbftw. rozmaitego gatiioku pLpr etnolo-

a zwłaszcza występował za tem,
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Zapał chłopca podniecały listy,
nie
tych listów wiedział, że ja ot....
z któSzczęsny znajduje się przy boku Kościuszki,
Chłop zamiótł czapką ziemie.
na
do Krakowa w nocy z 23
rym razem przybył
Czy nie byłaby panskaja wialikaja łaska hemarca.
24
ta pole prodać... Jaby, panoczek, hatowymi hroszaBrat opisywał Stasiowi szczegółowo: jak entu- mi....
wódz
Chłop się zatrzymał, gdyż na obliczu pana nazyastycznie został przyjęty jego ukochany
mu
kwiaty pod biegły niepokojące cienie. Ale się obeszło. Szlachprzez przedstawicieli narodu; jak
w jego ręwładzę
rzucaino;
cic założył nogę za nogę i przyjrzał się chłopu uważnajwyż
s
zą
jak
stopy
niewobec
krakowskim,
nie.
ce złożono; jak na Rynku
na wierność
składał
Tak ty, Panas, chcesz odemnie ziemię kupotłumów,
przysię
g
ę
zliczonych
A
wać
.
narodowi...
czy ty-ż, Panas, dawno mnie tutaj pamiętasz
Jeden z listów był pisany nazajutrz po zwy- na Horodli?
Chłopski kark znowu się zgiął.
cięstwie pod Racławicami. Czytali go wszyscy
zaDaj Boh panoczku jeszcze stołki liet tutoćka
koledzy Stasia, czytali wszyscy nauczyciele
niesiono go w koticu księdzu rektorowi, który już być zdrowieńku, skołki ja jaho pomniu...
A czy ty-ż, Panas
ciągnął dalej tonem
wszakże skądinąd o tym fakcie wiedział.
czy
pogawędki pan Horodelski
Otucha wstępowała we wszystkich. -Patryoci przyjacielskiej
dużo takich trafunków pomnisz, żeby ja horozaty-ż
rozchmurzali posępne dotąd oblicza. Wnbpiący
uczu- delską ziemię komu przeda wał ?... Ha?...
czynali nawracać się: nieprzychylni sprawie
nabrzmiewać tonami,
Głtfs1 szlachcica począł
oddzielwali wyrzuty sumienia. Kobiety, porwane
Pedo nich odezwą Kościuszki („oz- przypominającymi zapowiednie pomruki gromu.
ną, wystosowaną
w
w
siwej
ręku, pochylony,
zagrze- tent, trzymając czapkę
dobo rodzaju ludzkiego! płci piękna!").
i łapciach, schylił się jeszcze barsiermię
d
ze
rudej
Młowały do męstwa mężów, braci, narzeczonych.
dziej, a twarz przybrał w pewien
rozciągający
dzież kipiała..
zmarszczki uśmiech winy i pokory.
.Następny ust :>zczę>ncgu
Prauda wasza, panoczek. Hrech kazać. Nie
Warszawie"... Melodyą anielskich chórów dzwo- widział. lAle panok sam zna: wczora z jutrem nie
Nie
niła ta wieść w uszach każdego warszawianina.
w
parze nie chodziuć. Może dawniejszej poraj
że woły,

cały był zalany

należeć

—

od starszego brata. Z

z

ma

.

Jenerale! Mam lat prawie osiemnaście, jestem zdrowy, znam fechtunek, na koniu jeżdżę nie
gorzej od dobrego kawalerzystv. strzelam o zakład
do celu i posiadam dość pieniędzy, aby obywać się
bez żołdu
prostego
Przymij mnie choćby za
—

uuiwa.i,

ich

sprawą Włoch i Tur- do

—

—

:

otrzymywane

Egiejskich j czy wreszcie część

ma się stać z wyzajęciu Trypolisu i po ustaleniu Lozanny. Ale co
swoich wpływów w Albanii po- spami temi, gdy wreszcie klauzudo Trypolisu będzie bezprzełudniowej będą mieć przewagę w la co
wszystkie wyspy
spytał centrum morza Śródziemnego, dmiotową? Czy
Jakże tam, Panas? Usio ładno?...
biorąc je jakby w kleszcze z pół- obejmie napowrót Turcya, czy
szlachcic, kiwając łaskawie ręKft.
niektóre zatrzymają nadal Włosi,
nocy od Adryatvku, a z południa
Chłop po raz drugi nisko się pokłonił.
od Tripolisu, postanowiły popieDziakuju za panskuju lasku. Pomaleńku...
siłami
Grecyę.
W zniósł dobrotliwe, zaczerwienione oczki, błę- rać wszelkiemi
francuski
popierał całą motwarzy ,na szlachci- Rząd
kitniejące śród szczerniałej
cą wszystkie żądania terytoryalca.
A ja znów do panskoj miłości... Ob heto ne Greków przy podziale Turcyi,

to co? ł'o-

szeregowca !

powiększyły swoje siły zbrojne.
Oczywiście wojna nie wybuchnie,

obecnie sprawa wysp

cza·

«atą^l

