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rynku papierów
papiel 6w publicznych
pubIicznych panuje
paouje uspoовро
wreszcie, które
kt6re pod wzgl~dem zniszczenia 8kq,
skq, miftsk!},
miflskl}, mohylew5kl\:
mohylewską, i WOIY(ISkl}o
wO/Y(lskl}. Naj·
NajDrugirn f",ktem
Drugim
f"ktеш dodatnim SI}
sl} zabiegi sobienie
воЫеniе ondzwyczaj
nndzwyczaj mOcne
шоспе i oiywione.
oiywiooeo BiВi
zakładów przemysłowych
przemyslowych niema·
nieUla- dluiszl}
d/uźszl} z wybudowanych
wybudowallych linij
lillij je.t ..
wileiiileń- wszystkich prawie towarzystw
to,varzystw ekonomicz- 'olety
Iety bankowe zachowaly
zachowały роziош
poziom wczorajznacznych zaklad6w
Iq w roku ubiegłym
ubieglym odegraly
odegrnly rolę.
rol~o KOro-\Sko-rOWieńSka.
КОГО-\SkО-ГОWiеitSkа. Ruch na
па tej linii otwarto nych,
IIУСЬ, ziemstw,
zieJ1lstw, zarzl}dów
zагz!}dбw miast okolo
okol'o .kusku- szy
8ZY 98'/.
98'/. za pierwsZl},
pierw8Z1}, aа 98 za
,а pozostale
pozostnle
n"
п" zaś
,а§ wszystkich objawów
objaw6w niepomyślnych
пiерошу§lnусh dopiero pomiędzy
pomi~zy Wilnem
'Уilпеш a
а Pi(lskiem; tecznego \Oozwillzania
rozwiązania ankiety rolnej.
rolnejo MaМа- cztery emisye.
ешisуео Poiyczki
Pożyczki wsphodnie
wsphodoie nabyоаЬу
byly klęski
hyly
kl~ki elementarne i epidemie,
ерidешiе, które
kt6re cz~ść
cz~§C Pi6sk-Równo
Pi6sk-R6wno ma
та być
Ьу6 otwl\l'lI}
Ot"ol\lot.} w le- my
шу do zaz)M'czenia
zaz~czenia zapowiedziane zjazdy wallO
wano hurtownie do Berlina
Вerlina i Amsterdamu
Ашstегdаmu
o
nast~powaly ро
następowały
po sobie
воЫе systematycznie,
sY8tematycznie, z cie. Niеwiаdошуm
Niewiadomym jest tei
teź ostateczny
ostateczllY ter·
tel - ziemian
zierнial\ w .terburgu i w Charkowie, jaja· ро
po 98 za dwie pierwsze i 98'/.
98'/.
za
,а trzeciv.
0
dziwnl\:
dziwną, gwaltownogcil\:
gwałtowności!} niszczl}c dobrobyt min
шiо ukooczenia
ukończenia i otwarcia odo6g
odnóg tej drodro· kotei bliżej
bIiiej nas
пав obchodzllce
obchodzące wystawy:
wуsш"у: rol- emisy~. Obligacye реtеrsЬШ
petersburskie
8kiе miejskie
całych obszarów
lопiесkо-hошеls~i ej
еj i bara- niczl\:
niczą, w Plocku
Płocku i rolniczo·
rоlniсzоорrzешуslоw!}
przemysłowI} w dawno już
jui nie mialy
miały ltak
Ituk rozleglego
rozległego рору
popycalych
obsza.r6w ziemi i zabierajqc tysil}ce gi, mianowicie łoniecko-homels~i
ofiar.
nowicko- białostockiej.
bialostockiejo Zaznaczy!i§nlY
Zaznaczyliśmy już
jui Warszawie.
Warszawieo
tu; dzisiaj placono
płacono za
<а nie 85'/" 86 i 86'/"/.
86'/"1.
Kraj nasz,
naвz, położony
poloiony w Sfrcu Euro{lY,
Euro{JY, dawniej, ie
że op6znieoie
opóźnienie prz,Vpisać
prz.vpisac naleiy
należy
Wystawa
Wyвtawa rolnicza w Plocku
Płocku ma
та si~ Od-I
Od- ('I."/.
('/.% wi~ej.
wi~ejo Moskiewskie obligacye miejшiеjО
naturalnym zbiegiem faktów
fakt6w odczu6
odczuć nlUS1al
mUSIał przeszkodom
przeszkodoOl niezależnym
niеzаlеiпуш od przedsiębierprzedsi~bier- być
Ьус w maju. Szczeg6J6w
Szczegółów bliższycb
bliiszycb jeszcze skie sprzedawano рoS7
pofl7'1
/.о
•. Ogromnie
OgroOlnie wzmaсбw; trudno§ci
trudności fizyczne, tl'udne
trudne do
до zwalz,v81- nie ogloszono;
ogłoszono; w każdym
kаidуш razie Blldzi6
sądzić moшо- ga się
si~ popyt na
па 6%
6"/. listy zo.stawne akcyjfinansowe niepowodzenia zagranicy, aа nad- ców;
to, jako przeważnie
żna, że
przewaznie rolnkzy, dotkniety był
Ьуl czenia przeszkody gruntowe i warunki at·
at- ina,
'е będzie
b~dzie to rodzaj wystawy guber.
guber- nych
пусЬ banków
Ьапkбw ziemskich,
ziешskiсh, a
а sprzedawców
sprzedawc6w niestгавzпешi ciosami: mos(eryczne zloiyly
па powolny bieg nialnej, którl}
kt6rl} zamkną,
zашkпq, równocześnie
rбwпосzе§пiе z o·
0- ma.
ша о Wskutek
Wsklltek tego podnoszl}
podnosz!} si~ ich ceny,
сепу,
bezpo§rednio dwoma strasznemi
bezpośrednio
złożyly sie
siO; na
powodzil} i ргzеsilеп
przesilen iem
iеш zl>ożowem.
zЬо~оwешо
budowyo
budowy.
twarciem
twагсiеш wystawy rolniczo·
rolniczo - przemyslowej
przemysłowej dzi§
dziś chciano
cbciano placic
płacić za
"а chl\rkowskie 96'/..
Wśród takiego stanu rzeczy zamkni~ty
Zatwierdzoną, zostala
została budowa drogi z worszawskiej,
warszawskiej, kt6rej
której otwarcie nast&pi
W§r6d
Zatwierdzon"
павщ!'i w za
_а tulskie 95, za
'а samarskie
sашагskiе 95, za
'а kijowbilans roku 1884 musial wykazac
wykazać rezultaty Bialego
Białego stoku do Baranowicz
Вaranowicz w gubcrni
guberni dnill
dnin 10
l O czerwca i tl'wn(:
trwać ma
ша dni pi~tnaście.
pi~tna~ieo skie 96, za
,а dooskie
dońskie 923/.. zaplaconoby
zapłacono by
bilaos
o
zgubne, aа niema
пiеша iadnej
żadnej podstawy do sta
sta· mińskiej.
шi1iskiеjо Droga rzeczona pójdzie
p6j,lzie w kie·
kie- Czas trwania wystawy wydaje
wydajo nam
паш sil}
si(} nie- nawet'/.%
nawet'/."!. więcej,
wi~cej, ale
ule ich dostac
dostać nie moшо
ja§niejszych horoskopów
bo\00skop6w na
па rok Ыеbie- runku równoległym
г6wnоlеglуш do linii
Jinii brzesko·gmb.ozesko-gloa- co
со kr6tkim,
kr6tkiш, już
juz ze
,е wzgl~du na
па ogromny
ogloomny zna
źna znikqd.
znikqdo Z więkazem
wj~kszеш jeszcze ozywieożywie
wiania jaśniejszych
żący.
dział przemysłowy,
mo- niem
2"СУо Przesilenie trwa
tl'\Va na
па wszystkich
wszystkicl\ pun- jewskiej.
jewskiejo
dzia!
ргzешуslоwу, który
kt6ry przedstawić
przedstawic 010пiеш poszukiwano 5% listów
Iist6w zastawnych.
<авшwnусЬо
Musimy
ktach, niema prawie
pra\\Oie dnia,
dni&, aby
аЬу telegrafy
Мusiшу tei
też wspomnieć
wsрошniее o
о kilku proje- że
"е rozlegle
rozległe роlе
pole do badait,
badań, jakoteż
jakotei ze Placono
Płacono za
_а 11I0skie,vskie
moskiewskie 853/ .. za tulskie
nie
niе przyniosły
przyniosly wie§ci
wieści o
о nowycb
nowych upadloupadło- ktach nowych dr6g
dróg ielaznycb,
żelaznych, chociai
chociaż do- względu
wzgl~du na
па znaczne koszty budynków
budynk6w wy'"у- 85, 'a
080 kredytowe listy zastawne
zаsшwпе to,.orzytowarzy~iacho Zmowy robotników
robotnik6w "'l
па роtусhczаз
dосlюdzi nas
паз tylko stawowycl.,
Н6те komitet
kошitеt pOlliesieo
st\va wzajemnego
wzаjешпеgо kredytu
kloedytu ziemskiego
ziешskiеgо Idościach.
SIł dalej na
po- tych
czas wie§(:
wieść oо nich dochodzi
stawowych, które
poniesie.
stwa
l'ZI!dku
щdku dziennym,
dziеппуш, a
а niepoMednie
niepoślednie w tej I w formie
fогшiе pogłosek.
pogloseko Z
Zaliczyć
aliczy6 do
до nicb
nich nanаKOl1litet wystawy podzielił
Komitet
роdziеШ się
si~ na
па sekcyę
sekcy~ si~gły
si~gly ceny
сеп)' nigdy
nJgdy przedtem
Рlоzеdtеш niebywalej
niebywałej
mierze zajmujl}
zajlOuj!} miejsce zaburzenia,
zabU1'2enia, wyni·
wyni- leiy
leży plan przeprowadzenia kolei podjazdo- budowlanq, rolniczl\:
rolniczą, i przemysłow!}.
przemys!owl\:. De-188 8a/.
(о 1'/
1'/.0 podrożaly
podlooiuly IV
w cillgu
ciągu jedn~go
/ 0 (o
kle
Ые ostatnio
08шtniо w zakladach fabrycznych w I wej od stacyi
sшсуi GOSflcin
Gosqcin drogi
dloogi ielaznej
żelaznej nadna,l- klaracye
"lагасуе przemysłowców
przemyslowc6w ргzуjШОWВопе
przyjmowane będq
b~dq dnia).
dnia)o Akcye prywatuych
pry,vatuych banków
bLLIlk6w handloOrzechowie - Zujewie pod Moskwll,
Moskwą, tem
tern I wiślańskiej,
,.Шаitskiеj, do fabryki cukru w Krasi6clJo
Krasińcu. do dnia 1
l kwietnia. Dla dzia!u
działu ogrodni- wych przyjmowano spok Jjnie
Jjпiе ро
po cenach
сеnасЬ
przyczyn,! takowych, jak to Linia połączyłaby
polllczylaby z Gosqcillem
Gоsqсiпеl1l fabryk i ctwa wyznaczono lIIiejsce
miejsce bezpłatne,
bezplatne, celem niezmienionych.
пiеzшiепiопусllо Targ papierów
papie\06w kolejowych
kolejowycb
smutniejsze, ..żeе przyczyną
z prowadzonego §ledztwa
śledztwa widzimy, bylo
było zle cukru Krasioiec,
Krasiniec, Krasne i I.uk6wo
Łuk6w. Koszta zacll~ty
zach~ty wystawców,
wуstаwсб,,-. z warunkiem jednak I zaczyna się
si~ ożywiać;
o~ywia(;; nahywano
nabywano akCje
akcJe g!6głó
obchodzenie si~ jednego z naczelników
naczelnik6w faСа- budowy
bndowy ponieM
ponieść majq
шаjq wsp6!wla§ciciele
współwłaściciele fa·
{а- nadsylania
nadsyłania deklaracyj najp6tniej do 1
l mar- wnego towarzystwa ро
po 247 r.,
ro, moskiewsło
шоskiеwsко
brycznych z robotnikami.
Ъг)осzпусh
гоЬоtnikашi.
bryk i wln§ciciel
właściciel Krasnego,
Kraвoego, hr.
Ьг. L.
Lo KraКга- ca
са r. Ьо
b. Komitet
КОIПitet otrzymał
оtгzуша! już
juz sporl}
spor!} licz.
licz- riazanski" ро
po 385 i 383 r.,
ro, kurskOokijowkursko·kijowNa tle przesilenia ogólnego
оgбlоеgо zaznaczazaznacza· siflski.
siflSkio
b~ deklaracyj od
од przemysłowc6w
pтzemys!owc6w warszaw- skie ро
po 303 i 303'/. r.,
ro, rybiilsko bołogowbo!ogo,vШmу CZ(}sto
!iśmy
cz~sto w sprawozdauiach
sprawozdaniach poprzednich
'Vykoitczaj!}.
Wykończajl). si(}
się obecnie pl-ojokty
pl'Ojokty wstepwstę p- skich, jakoteż
jakotei prowincyonalnych i z Cesar- skie ро
po 77 r.,
ro, kozłowsko·tambowskie
kozlowsko-шшЬоwskiе ро
po
usilowania
usiłowania korpolo
korporacyj
acyj miejskich,
шiеjskiсh, towarzystw!one
towarzystw,' ne kolei płockiej.
plockiejo Jest ich trzy;
(пу; jeden za<а- stwa.
stll'ao Zwracamy
Zwгасашу uwagę
uwag~ interesowanych, 88'/.
88'/. r.,
ro, gloiazko-carycyilskie
gl'iazko·carycyilskie ро
po 111
III i 111'/,
lIl'/,..
i spblek
spćłek przemysłowych,
ргzешувlоwусh, skierowane ku I znacza kierunek r6wnolegly
równoległy z Ьгzеgiеш
brzegiem ie
że przy wyznaczaniu miejsc,
шiеjsс, pierwszeństwo
pierwszenstwo
Targi petersburskie
pele/osbllrskie w dniu
doiu 27 styczuia.
stycznia.
d~wigni~iu oplakanego
еkопошiсz- Wisly
Wis!y do Szpetbala
SzpetbaIa górnego,
g6rnego, zk'ld
zk.!d kolej ot.rzymaj'.
оt.1'Zушаjl\ ci wystawcy, którzy
kt6rzy §pieszniej
d~wignięciu
opłakanego stanu ekonomiczśpieszniej Targ zboiowy
zbożowy pozostaje w nsposobieniu
usposobieniu ciсаlеШ jakoteż
jakote~ u1atwienia,
ułatwienia, zwr6ci!aby
zwróciłaby si!J
siO; do Lipna, aа nt<S~pnie
пш~рпiе do nadeslaH
nadesłali deklaracye.-W
deklaracyeo-W lutym rozpoczęli}
\ооzросz~щ chem.
сhешо Za pszenicę
pszenic~ saksonkę
saksonk~ na
па czas ро
po
nego w palistwie
pa6stwie calem
tt
kt6remi sfery prawo<lawcze
któremi
prawD<lawcze staraj
staraj!}
I} siO;
si~ Dobrzynia nad Drwęcą.
Drw~.
Drugi projekt juź
jui będzie
b~dzie budowa pawilonów.
pawilon6w. Firma Lil- qtwarciu
ątwarciu ieglagi
żeglugi dawano 10025-10.50
10.25-10.50 r.
przyjM w рошос
przyjść
pomoc usiłowaniom
usitowaniom spu!eczeitspułeczeń- zaznacza kierunek na
па północ
рБIпос od Plocka, рор,
pop, Rau i LOfwenstein otrzymała
оtгzушаlа pozwo- Zyto na
па dostawę
do.taw~ w lipcu nabywano ро
po
stwa.
stwao
wzдluz szosy bielskiej a.
wzdłuż
а. następnie
naвt~pnio od Nie- lenie wybudowania
wybudowallia pawilonu wlasuego.
wlasnego. - 7.30
7030 r.
ГО Owies mocno,
шоспо, ale
аlе ~poicojnie;
~роkоjпiе; starojuz w praktykę
praktyk~ ulepszenia gtos
głos traktem
tгаktеш do Lipna; projekt ten unika Komitet zgodzil
zgodził się
si~ na
па wniosek warszaw- rosyjski na
па maj,
rnaj, nowogrodzki i bołogowski
bologowski
Wprowadzane juź
w pocztach i telegrafach, pilnie rozpatry\Oozpatry- budowy drogich most6wo
mostów. Wreszcie
\Vreszcie wedlug skiego oddzialn
oddziału towarzystwa popierania na
па czerwiec do 10 lipca 5.25 r.
Го Sprzedawwane projekty nowych dr6g
dróg zelaznycll,
żelaznych, za_а- projektu wstępnego,
"st~pnego, kolej sz1aby
szłaby w l>Iizhliz· przetllysłu
ргzешуslu i handlu,
haodlu, dotyczqcy
dotycz'lCY utworzenia ców
с6", mało.
ша!о. S e
еm
ш i II
~ 1
I n i aа n eе nabywano ро
po
kladane lub projektowane urzqdzenia ZbioolkO§Ci
ZbiO' lkOŚCi dawnego traktu PłOCko.wyszogl'OdZkoPlOCko-wуszоglоОdzkо- l osobnego
оsоЬnеgо dzialu,
działu, w którym
kt6IОУШ рошiеszсzопе
pomieszczone 14 ro
r. Len kamski z odstaw!}
odstaWI} do RewJa
Rewla
rowe, jakoto spólki
Бр61ю pożyczkowe,
pozyczkowe, sklady
składy to- warszawskiego, (10
do kolei nadwiślańskiej.
паdwШа6skiеj.
b~д!! bezpłatnie
będą
bezplatnie pomysły
рошуslу wynalazków
wynalazk6w i u·
и- ро
po 45 r. Konopie cicho.
cichoo Potai
Potaż kaNa wiosnę
wiosn~ r. b.
Ьо ma
та być
Ьус stanowczo roz- Ilepszen,
I lepszeń, majqcych
maj'lCych zwil}zek z przemysłem,
ргzешуslеm, za6ski
zański pierwszorz~dny
pierwszoloz~dny 21 r. nom.
пош. Sól
Воl
warowe, zamierzony zwiqzek kredytowy
miast
шiast prowincyonalnych,
prowincyona1nych, ankiety utworzone POCZ(}t:}
poczętll budowa kolei obwodowej we WIQWło- technikq,
techniką i rękodzielnictwem.
r~kodzielnictwemo
krymskl} do
krymskI}
до Rewla
RewIa sprzedawano ро
po 38 kop.
przy towarzystwie popierania ргzешуslu
przemysIu i clawku,
c1awku, ki6ra
która polqczy stacy(}
stacyę na
па powiślu
РОWШU ze
Kr6tki termin, dzielllcy
Krótki
dzielący na~
па~ od
од otwarcia za
'а pud.
pudo N
Nafta
аНа ,Nobla
,NobJa. z beczk'l1.40, inhandlu - S!}
вl\: to wszystko usilowania
usiłowania nader stacy!}
stacYI\: towarow!l
towarową drogi bydgoskie~. TówaTdwa- wystalVY,
wystawy, przysparza wpra.wdzie
wprawdzie trudności
trudno~i nych
пусЬ firm
fi\OIll bez beczki 1.05-1
1005-1 r.
ro 01;
Oli wa
",а
chwalebne; dobroczynne skutki takowych ry sprowadzane
sprowadzal1e obecnie
obecl1ie z Anglii
Anglil dla ŁoI.o- komitetowi, ma
та jednak
jedno.k tę
t~ dobl°lj,
dobrą stronę,
stron~, iZ
iź w miejscu
шiеjscu 10,60 r. 01
O I ej slonecznikowy
słonecznikowy
uwidocznil\: się
si~ jednak w odleg!ej
па HamНаm- nie pozwoli wystawcom,
wуstаwсош, z,vlaszcza
6020 r.,
\00' konopny §wiezy
6020 ro,
uwidoczni!}
odległej dopiero dzi i wog61e
wogóle calego Kr61estwa
Królestwa. na
zwłaszcza ,.
IV dziale slo,lki
słollki 6.20
świeży 6.20
r.,
przysz!o§ci i na
przyszłości
па rachunek.
rachunek о roku hieżącego
biezq,cego Ьшоg,
bUl'g, ро
po wybudowaniu drogi obwodowej
ob,vodo,vej przemysłowym,
р\'ZешуsJоwуш, wytwarzac
wytwarzać specyalnie na
па lniany
Iniany bez boozki 5.40 r. I.6j
Łój i6!t)0
żółty lna
Ina
wciqgać ich nie możemy.
то2ету. Ze jednak
jedcak od роpo- szlyby
szłyby wprost do W!oclawka,
Włocławka, - spta,v
spław wo"'о- W!!!JIOlCC
lD!I!J1ШСС przeznaczonych
plozeznaczonych nrcydzie!
arcydzieł wyjqtko- gwiece
świece pierwszorzędny
pierwszorz~ny 56
ó6 r.
ro
wciqgac
dobnie radykalnycb
radykalnych reform,
l'8fогш, prędzej
pr~zej czy dq jest o
о wiele tańszy
шnszy od prze~yłki
prze~ylki kole·
koleo wych.
wycb.
'Vysta\va.
Wystawa. będzie
b~dzie tym
tуш sposobem
вровоЬеш
Wełna.
JVelnao Londyn, 26 stycznia.
styczniao KataКata
p6~niej, musianoby rozpoczl}c
pó~niej,
rozpoczl}ć naprawę
napraw~ z/ego,
zlego, jowej.
jowejo
wieruym
wiегnуш obrazem
obloazelLl postępu,
post~pu, jaki rzeczywigcie
rzeczywiście log dzisiejszy obejmował:
оЬеjшоwаl: 1,466 Ьеl
bel z N.
przeto rozhudzona
rozbudzona cznjno§C
czujność i ргаса
praca we
"'V~drowiec" porusza w artykule
"Wędrowiec"
artyktlle poświępo§wi~- osiągnięto
osil!gni~to w produkcyi przemyslowej kraju. Polud.
Połud. Walezyi,
Wa1ezyi, 1,093 Ьеl
bel z Quenslalldyi,
wszystkich kierunkach
kierunka.ch daje r~kojmi~ ie
że conym kolei iwangrodzko·dl).browskiej
iwangrodzko-d!}.browskiej ko·
КОо Nаdщiепiаmу
Nadmieniamy wreszcie, że
"е komitet wystawy
wуsшwу 2,816 Ьеl
bel z Wiktoryi,
\Viktoryi, 2,072 Ьеl
bel południo
poludniozagro~ona pozycya moie
zagrożona
może być
Ьу6 uratowanI}.
uratowan!}.
nioozno&c
nioozność przedłużenia
przedluienia odnogi I>zińsko·bo·
bzinsko-bo- ma
ша nadziej\} otrzymania
оtгzушапiа subsydyum
suЬsуdуuш bez- wo-australskiej,
wo·australskiej, 119 z Tasmanii,
Tasma.nii, 1,636 z
Wisły a
wynoszącego 10,000 rs. na
Z tl}
t!} myśl,.
шу§l,. przewodnią
pr7.ewodniq, pośpieszamy
ро§рiеszашу noпо- dzechowskiej do 'Visly
а przez Wisł~
'Yist~ do
до zwrotnego, wyooszqcego
па ko- N.
No Zelandyi 109 bel, z wysp
"'узр falklandzkich,
fa1kl"ndzkich,
towa6
tować dalej kaidy,
każdy, choćby
сЬ06Ьу najdrobniejszy Galicyi
Ga1icyi i zwil}zanie
zwi!}zanie linij Bziu
Bzill-Koiuszki
-Koluszki szty urzl}dzenia.
urz!}dzenia.
1,796 bel
Ьеl z
Z )lrzyll}dka
)Jrz)Oll}dka Oap
Оар i Natal,
NaW, 7 b~1
bd
obja.w dq,ieit
objaw
dqżeń ku lepszemu
Jepszemu i tem cho;tniej
chetniej przez :r.6di
Łódź z grllniCl}
gr~niCl} pruską,
prusk'} w kierunku
ro;\maitej,
rо;\шаitej , razem 1l,054
11,054 b.l. Tydzieii
Tydzień rozże rok nowy
został już
SpraWOądanl'a
poczql si\}
się z bardzo silnym
popytem na
по,уу przyniósł
przyni6s1 nam
паш Kalisza.
KaLisza.o Ostatni projekt zostal
juz przez
SpraWO~danl'a
вiIпут рорyteш
па doprzyznajemy, ze
D•
kilka faktów
fakt6w dodatnich.
dodatnicbo
sfery prawodawcze uznany
шиапу jako wykonalny.
wykonalnyo
U
и
M
М
U
~
bl°,!, ,zdrow,!
brą,
,zdrową welne
welno; czesankowl}.
czesankOWI}. Dla gaPierwszym,
Рiегwszуш, niepospolitej wagi, jest otwar./
otwar-/ W razie wybudowania
wybndowania tej linii nastl}pilaby
tunk6w gorszych
tunków
gorszycb i wadliwych
wadliwycb nie poptawipopt&lyicie drogi iwangrodzko-dl}browskiej.
iwangrodzko-d!}bro,yskiej. 'Vaine
Ważne hezposrednia
bezpośrednia komunikacya
komnnikacya z pod
род WroclaGielda
Giełda petersburska
jJelersburska w dniu 28 stycznia. 10
lo sili
si~ usposobieuie. Do soboty Iw!qczlliu
lwłqczniu
dla. stosunków
stosunk6w ekonomicznych wia - do Brześcia
ВrzeScia Litewskiego.
Na
Nn gieldzie berlińskiej
Ьеrliпskiеj zaczyna się
si~ obudzaC
obudzać przesunęło
przesun~lo się
si~ 41,1l9
41,ll9 bel, z których
kt6rych wycojej znaczenie dla
podoi6s! Dziennik w oddzielnym arOdno§nie
syheryjskiej postano- reakcya.
reakcyao Zacllwii1ly
si~ nieco IlOtowania
{апо 5,426 bel.
kraju podniósł
Odnośnie do dro~i syberyjskiej
Zachwiały się
notowania fano

I
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tarnOWD,
tarnow

b~dl} mogly
będl}
щоglу ominq6
ominqć ekran i spotkac
spotkać k61ko, takowe natychmiast
natychmiaвt się
si~ potoczy.
potoczyo
Dla wi(}kszego
większego potwierdzenia powyższepowyzszeYV('{
'ńI'il ~ZУКА
go zjawiska p.
р. Crookes pos!ugiwal
posługiwał si(}
się tak.I.HV
UlU
"е radiometrem.
że
rаdiошеtrеm. Radiometr jest narzędziem
narz~dziem
POWI.E.8C
POWIEŚÓ
podobnem do malego
małego wiatraczka. SkrzyВшуdla tego
tel!O narzedzia.
narzedzia poruszajq się
si~ wstecz w S
Ś VJ LĘl'l:'O:l?E~
щ'ro:J?Е~ CZECF.rA.
balonie
Ьа10niе zawieraj"cym
zawierającym rozrzedzone powiel'rzeloJ:yl
Przełol:yl • czeokiego
czeskiego A..
А.. L.
trze. Skrzydla
Skrzydła zwyczajnego wiatraka, роpo-<O>--<о>-posiadaj!} ruch
pychanego prl}dem powietrza, posiadajl}
odwrotny do lpowyiszego.
lpowyższego. Ruch re,diome(Dal81!l'
(Dalaz!!_ ciqg-palrz
ciąg-patrz lI'r.
Л'rо 24).
24)0
tra spowodowanym jest przez przyczyny
- Ha!
На! aż
а. mnie mróz
шr6z przechocIzi-rzekł
p.ozechoclzi-rzekl
nadzwyczaj zlo:!onej
złożonej natury, tak, iz
iź w taш- półżartem
р61iагteш baron.-Pańskie
baron.-Pa1i8kie opowiadanie
opowiadallie 11'lIаkowe zaglt;biac
zagłebiać si~ nie bedziemy.
będziemy.
barwia się
si~ mocno
шоспо północną,
p6lnocnq" hofmanowską
hоfшапо,vskq,
Ustawiajq,c
Ustawiając radiometr w
'У rurce Crookes'a rOll1antykqo
rOlllantykq.
вров6Ь, aby
аЬу metaliozne
skrzydła jego st.a- Niсеш
Nicem temu l1ie
nie winien, ie
że tam
taш na
па
w sposób,
metaliczne skrzydla
nowily
nowiły biegun ujemny i l!}czqc
ll}czllc takowy z skale siedzia!a
siedziała postać
роsшс ludzka. Na pierwbatery!} elektryczn!},
bateryl}
elektrycznl\:, zau,,-aiymy
zau,,-ażymy mnóstwo
шп6stwо szy
5ZY rzut oka
ok:\ Rl}dzilem,
8I}dziłem, ie
że to gm
gra wyobrazależnych od sto- zni, podrażnionej
romantycznością mi~jsca
nader ciekawych zjawisk, zaleznych
podraznionej romantyczno§cil}
pnia. rozrzedzenia powietrza, zawartego w Ьаpnia
ba- i chwili.
сh"Ш. Ale baczniejsze spojrzenie przelonie. Przy ci§nieniu
ciśnieniu r6wnowainem
równoważnem kilkn
kilku konal0
konało mnie, że
,е to jest rzeczywisty czlomilimetroln
milimetroll1 rtllci,
rt~ci, na
па powierzchni metalimetaLi- wiek - nawet wyda!
wydal mi
шi si\j
się znanym.
_папуто Ta
Та
cznej skrzydel
skrzydeł pojawiajl} się
si~ rzuty §wiatla
światła odziei,
odzież, ten szeroki kapelusz-to niewlltplifiolctowego; rozrzedzaj,\c bardziej powie- wie ~tanislaw.
fioletowego;
~taoislawo Tak je t, to Stu.nislaw"o
Stanisław...
trze, zaraz widzimy zjawienie 8ie
siO; przestrzeprzestrze. Poznalem
Poznałem i jego twarz dokladnie.
dokładnie. Siedzi
ni ciemuej
сiеШlJеj przy skrzyd!ach
skrzydłach radiometru,
rаdiошеtru, wprost nademnll.
biegnn ujemny; przestrzeli
przestrzeii ta
stanowil}cego biegun
- Stanis!awie!
Stanisławie! - krzyknq!en,
krzyknqłen l ku górze,
gorze,
zwi~ksza. sie
zwi~ksza
sit; w miarll
miar~ rozrzedzenia i skoro ocknq,wszy
ockn~wszy sill
si(} z oslupieniao
osłupienia.
dojdzie do drugiego kOitC8
rnrki, radio·
radioPodni6s1
glow~o Lecz wnet skoczyl
skoczy! i
końca rurki,
Podniósł głow~.
metr nader szybko poczyna się
si~ obraca60
obracać.
stal
sшl chwilll
chwil~ nieruchomy, z wycil}goillll}
wусi!}gоi~щ ku
Powyższe zjawiska
zjawiвka niezbicie wlkaznj!}
wIkazujl} ist·
iвt- mnie
runie rllką,.
r~kl}.
Powyisze
nienie pewnego zwiq,zku
zwią,zku pomi~zy rozrze- Btanislawie!
Stanisławie! - krzykną,lem
krzуkп"lеш )lowtórnie.
)Jowt6rllie.
dzeniem i rodzajem
rоdzаjеш gazu, a
а przestrzeni
przestrzeni!}I} Lecz przyjacieJ
przyjaciel m6j
mój zniknl}lo
zniknl}ł. Mignął
Мign'l! tylko
ciemnq. W radiometrze elektrycznym, czq,ciemnIl.
czą,- w biegu na
па tarasie skalnym,
skаlпуш, a
а wysoki glaz
oddalaj!}c się
si~ od Ыеgпbiegu- ukrył
ииу! go przQd
przed moim
Пlоim wzrokiem.
wzгоkiешо Wołałem
'Vоlа!еш
steczki powietrza, oddalajl}c
na
па ujemnego,
ujешпеgо, prlł
prl} skrzyd!a
skrzydła zZ I'owodu,
powodu, ie jeszcze-nie odpowiadnl.
odpowiadal. Rzuciłem
Rzucikerн sie
się za
,а
dhtgo
długo ci przez nie proebyte
przebyte SI}
8!} tak zna- nim
пiш ścieźkl},
~ie:!kl}, na
nl\ kl6rej
której znikolllo
zniknął. Cbrzęst
Cbrz~t
iż ci§nienie
ciśnienie ma
та miejsce w kierunku suchych
suc!rrch galęzi
gal~zi i szelest liści
Шсi IV
\' lesie, jnż
jnz
czue,
czne, it
ruchu.
ruchuo Stanowi
St~owi lo
to takie
także zasad
zasadgg dzialadzida- daleko przedemn!}
przedemnl\: dowodzity
dowodziły mi, ie
że ucienia zwyczajnego radiometru.
(d.
(о. n.).
по).
kaj"oego nie dogonig.
kaj'loogo
dogoni<;. Zwolnilem
Zwolniłem wi<;c
wi~c

YZYKA LASU

~.~
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krokuo Wszakie
kroku.
Wszakże idqc dalej, poznałem,
роzпа!еш, ze
że straszy!
straszył mnie
шniе od ponownych
ponowoych nale~ań.
na1e~a60 IZgaStanislaw
Stanisław mimowoli
milПоwоJi wYPloowadzil
wyprowadził mnie z siłem
заеm świec~.
§wiec~. W§r6d
Wśród wiru rozdzleraj"cych
rozdzierających
bI(}dnej drogi.
bł~dnej
dl'ogi. Doszedłem
Dоszеdlеш do czartowskich my§li
myśli slyszaletn
słysznIem jeszcze dosy':'
dosy~ dlugo, jak
schodów
всЬодо" - i znalazlem
znalazłem prawdziWI}
prawdzi"O!} ścieżk~
§cieik~ 1I16j
mój przyjaciel wzdychal
wzdychał i przewracal
przewracał sill
si~
do domu.
domno Po
Ро drodze wirowaly
wirowały w mej g!ogło- na
па 16iku.
lóźku. W koitcu
końcu znuiony
znużony dlugiem
długiem błą,ы,,wie tysiqczne myśli.
mу§liо Krzyi.ownly
Krzy"owaly si(}
się w dzeniem-usnąłem!
dzeniem-usпl}.lвlП!
niej najrozmaitsze domysły
dошуslу CO
со do przyczyn
Gdym
адуm sill
si~ przebudzil, 16iko
łóżko jego bylo
cillglego
ciągłego smutku
slUutku mego przyjaciela, co
со do próżne.
pr6zne. Następnych
Nas~pnych dni r6wniei
również wstawał
wsшwаl
jego tajemniczej wedrówkl
wedr6wk\ i oocnego роЬуpoby- oо pierwszym
рiеrwszуш hrza~ku
brza.~ku dziennym
dziеппуш i wracal
wracał
tu nu
по pulczyńskich
pulczyitskich skalach, wla§nie
właśnie w tem dopiero póżn,.
рБZп,. noCl}
ПОCl} do domu.
domuo Wymykal
Wymykał
miej'scu,
шiеjsсu, zkqd rzuci!a
rzuciła sili
8i~ nieszcz~śliwa
nieszcz~§liwa córсбг- się
si~ z rl}k
\°l}k moich. Podczas
Podczaв obiadu milczal
milczał
ka le§nika.
eśnika. Doszedłem
Dоszеdtеш wreszcie
wloeszcie do
до otwar- smutny,
SПlntnу, z okiem
оkiеш spuszczonem,
sрuszоzоnвш, - a
а jeślim
jЕЖliш
tej furtki i wstllpilem
wst,рilеш ро
po cicbu
cicbn do nasze- czasem
сzавеш w nocy,
посу, gdyśmy
gdу§щу spać
врас sie
siO; kla(1'
klael'
go pokoju.
pokojuo Stanislaw
Stanisław był
Ьуl już
jui ,.
w domu. chcial
chciał WSZCZ!}C
wszczl}ć rozmowe, odpowiadnl
odpowiadaJ: I1 .о
W
'У §,vietle
świetle księżyoowem,
ksi~iycowem, migajl}cem
migаj!}сеш przez w kilku niezrozulllia!ych
niezrozumiałych wyrazach bez
szyby, ujrzaJ:em
ujrzałem go le:!l}cego
leżl}cego w ubraniu na
па zwiqzku.
16ikno
lóżku. Zapalił
Zараlil em
еш świecIl.
§)\'iec~. Stanisław
Sшпislаw za·
zaStudya poszły
posz!y na
ua stronę.
5tron~0 Do ksiIAzek
ksil}żek
kryl twarz r~koma,
r~kоша., obrócony
obr6cony ku poduszceo
podu8zce. niekiedy zagll}dałem,
z:щl!}dа!еm, ale co
со do pisania, to
- Staoi5!awie,
Stanisławie, ty§
tyś był
Ьуl na
па Hradisku wyrzucaly mi z reki pióro
wyrzucnly
pi6ro mecz"ce
męczące myśli
шуili
rzеk!еш do niego cicho.
rzekłem
cicllOo
oо tajemnicy
tajernnicy przyjaciela.
przyjacieJao Widzialem,
Widziałem, ie
że
Роd~iбs! glowlI,
Pod~iósl
głowII, usiadl
usiadł na
па rogu 16ika.
łóżka. jest codzieit
codzień bledszy,
bIedszy, bardziej milcz"cy
milczą,cy i
Jego twarz pod rozwianym wlosem
włosem była
Ьу!а chmurny.
сЬtnurnу. Jakie§
Jakieś groine,
groźne, niejasne przeczudziwnie blada.
bIada. Jego oczy zamroczone
zamroczonc paра- cie stawialo przedemu,. coraz cz\)Ściej
cz~ej obok
trzaly na
па mnie w osluyieniu.
niego postać
роsшс pio;knej,
pieknej, pokrwawionej,lw
pokrwawionej, Iw prze-- Dlaczego§
Dlaczegoś ucieka ргzеdеШnl}?-":руtaprzedemnl}?"":pyta- paści
pa§ci leil}cej
lei!}cej dziewczyny.
lenl
łem go dalejo
dalej.
Pewnego dnia popoludnin
popołudniu rzuci!etn
rzuciłem ksi,.iksi,.ż-.
-о Przed tobq?-rzekł
tobq?-lоzеk!lzdziwiоПУо-Ргzed
Izdziwiony.-Przed k~ ~a s~l.
в~бl. ~ie m0l!.łem
ПlОl!.Iеm ~nosić
~nosi6 dluiej tej
tob,?".
tobll?···
trap1llceJ
trap\,\ceJ mDle
mD1e wl}tpliwolicl,
w!}tpliwo~cl, tego pogr/łŻepogr/lie- Czy§
шеgо glosu nie poznal?
,у mroku
шгоku domys16wo
'Уiеdziаlеш, gdzie
Czyś mego
poznał? Slucbaj
Słuchaj ni
ui".. IV
domysłów. Wiedziałem,
pr~yjacielu,
przyjacielu, ty kryjesz przede
przedernnlj,
mną, jak!}ś
jakl\:~ ta(а- znajdll
znajd~ mego
шеgо przyjaciela. Znalaz!elll
Znalazłom go
jеПlпiс~ - ciebie coś
jemnicę
со§ holi
Ьоli ..
...о zwierz mi
ш; się
si~".
... rzeczywiście
rzeczywi~ie na
па R1'8disku
П\оаdisku - na
оа wilUlomej
,viц.domej
CII,vil~ patrzył
Chwilę
pntl'Zyl 1180
na .nnie
mnie w milczeniu. skale. Przybliiy!em
Przyhliżyłem sie
siO; doit
doń z tylu, ро
po ciPolem
Роtеш zawola!
zawo/al g,yaltownie:
gwałtownie:
chu. Nie zauwazy!
zauważył mego
шеgо przejścia,
przej§cia, az
aż moшо- Nie rnoge!
mogę!...
.. o
ja ręka
r~ka spoczęła
spocz~!a na
па jego ramieniu. ObrÓ·
ОЬ\06Zn6w twarz zakryl
Znów
zakrył ro;koma
rekoma i rzucil
rzucił 8i~
si~ cil si~ raptownie
ra.ptownie i rzekl
rzekł rozgniewany:
na
па loieo
l oże.
- Czego chcesz? Po
Ро co
со tu рпусЬоprzycho·
- Czy mi
шi nie ufasz?-zapytalem
ufasz?-zаруta!еш tkliwie. dziaz?
dzisz?
- Nie mogę!
1D0g~! nie mog~1
mog~! - odrzek!
odrzekł StaSшWzi"wszy
Wzią,wszy go przyjacielsko
plozyjacielsko za
z& rece,
ręce, rze.
rzenislaw
nisław i znów
zn6w obr6cit
obrócił twarz ku poduszce. klem:
kłem:
Ton,
Топ, jаkiщ
jakim te slowa
słowa o
.wypowiedział,
wypowiedzial, od- Przychodzg
Przycbodz<; do ciebie z pro§b,.
proś b,.."
...

/
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czesnego adminis.tratora
adminis.Łratora arcbldyecezyi
archidyecezyi war-I i nas~pujfłCll:
nas~puj~: jaki wplyw
wpływ wywierajll
wywieraj~ 11:\
na 1(1")
gr) kb \ 200 {I. ----, .....
rzepik
pik lotoi
letni ---, .,mowy
.,тnwу
szawskiej, ks ..Sotk.iewicza, dzisiejszego Ы·
bi· u tr~j spol~zny
spo1~zny i pa6s.t~owy. i,Ydzi,
i,!'dzi, biorllcy
Ыoг~cy 210 {I. b-In
ь"-In-2~pak
-2~paE rapp'
r.pp. n:::,0~!;02!{U-
n:::'0~~;02!{U-
skupa sandomierskiego;
sandom1erskiego; opra~ował
opra~owat proje~t udz~al '!' Ilteraturze
hteraturze bl8ZllceJ,
blez~ceJ, Jako redakto· =~
2';;fi. ..::-..::--=-~ k. .. ko.......
...... Ka:~
wraz z planem sytuacyjnym 1I przedstaw11
przedstawll rowl.e 1I wydawcy organ6w ртаву
prasy rosyjгозу} jaglan.
jaglao. ----,
- - - , jvczmienn. --; ol.j
olej rr"p.kowl
.. pakoWI
do zatwierdzenia w drodze wla§Ciwej
jesz. skleJ?
IlIiany - - - kop
kop..••
о. "ос!. I)o_i
właściwej jesz·
--, lniany
I)owi..iono рp....
nicy
żyta
660
niСТ 260, zl
ta
66О,J jvczmieDl& 100, cr....a 160, grol aty.
cze prze d czterema 1
uty.
oh.
сЬа poln.go
puln.~o _ korcy.
zakończeniu tej kr6tkiej
krótkiej kroniki paWarszawl, 30
W zakonczeniu
рат Е Е
А М У.
ЗО Ilycull.
Ilycul •. Okowila
Okowit.a 78'/, zakcp.
zakep4 kop.
mi'ltkowej,
mi'łtkowej, Ill1;dmieniamy,
Illl;dmieniamy, ii
iż J: E.
Е. ksilidz
ksiądz
ро 8'I,. ~toouoek
po
~toauoek garnca
prnса do wiadra
wi&dra 100-807'1,.
100-807'/,. 1Iurt.
Hurt.
P
l
b
ki
kł
,kł.d ••
Р
1
Ь k
k1
kl
.kl.d
о. wiadro kop.
кор. H7'-756',
Н7'-756', .. gar. 243-246.
ople, aror
агоу IS np
пр warszaws
przyrze
Petersburg, 31 stycznia. Ksillt~
Ksi~t~ Gagari·
Ga.gari· S.ynk
Soynk i .a
•• wiadro kop. 76~'-7a8',
76~'-738', ••
za garoiec
~roiec k..
dopełnić osobiśoie
urz'łdzenia komu.
(K dud.
dopelni6
osobi~oie uroczystej
Ш'осzуstеj konsekracyi
konsekl'acyi nów
n6w otrzymal
оtrzушз1 pozwolenie urz'ldzenia
"оти. dlejek ,41-250 (.
dod. na
па wy,chn.
w)·.cho. 2'10).
nowej ~willtYlli,
świlltyni, - naturalnie, ро
po zupelnel1l
zupełneru
Berlin
.."nloa
Berlln 30 Itycznla. Targ
TaTg .hoiowy.
ol>oio"1' P
Р'''''Оl''
wykooczen!n
wykoóczen!u ta~owej.
•_ .
nikacyi parowej pomiędzy
pomi~dzy OdeSIl
Odes~ i Listowll
Listow~ cicho, w m. 148-176, na
оа .~ -, n_
по kw.
k... mj.
Posledzenle czfonk6w
zarz,du 10dzklCll
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