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сznойс,
cznośó,
wzglę·
,а·
za·
wzgl~.
па
na
każdym
kаidуш
pod
należy
naleiy
ll
род
więc
wyróiniajq.
pochwaty, ,vyr6iniaj
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hоjп"
hojną
tylko
"'nа,
pewna,
ре
i
wua
nieryzyko
a
Spekulacy
usiłowania i
sроsоhеш usilo,vani
tуш sposohetn
ьо tym
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nadziejll.
niеш i nadziejq..
pl,zysta,vki fron- niem
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śmielej
ci
sci
puhliczno
publicznoś
су
рото
pomocy
Przy
erczy
przedsi~biel'czy
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од dYJ'ekcyi i krytykl,
od
ej,
ts'chlliczn
te'chniczn
i
nej
rnоmoSlldzić
sq.dziC
wielu
anizeli
p"~dzej
, prędzej
rzutnościąl,
"аВ wywoluje
foyer, oraz rzutnoScil
пiш z foyel',
nowej, to zaś
пад nim
hufetel1l, aа nad
kщ i hufetem,
kasą
Реггiп'а, sztuki wymaga 1l0,yej,
cytować Perrin'a,
śmielej
i
sшiеlеj cytowac
możnaby
nooinaby
wtedy
najeżycie,
naJeiycie,
dzić
dzi(:
przeprowa
sprawę
tę
spraw~
t~
całll
оЬаг·
"е, ca1q.
"а że,
repertnar u, obar·
ga!eryi - za
obfitość reperttlar
alllfiteatl'u i galeryi
widość sztuk i obfitoM
ze
sсhоdашi dla amfiteatru
"е schodami
reżyseryi artystycznej wymaga wi,lo§c
од reiyseryi
od
ktol'y
który
ukt6ryby
któryby
ioteresie,
interesie,
ogółu
og61u
i
własnym
wlasnym
we
gю'garz
wyda tka·
opalanq.
dyrekcYI) praClt i wydatka.
drtlgq., opalanIl
aktorów i dYI'ekcYIJ
westyhulą,, drugll,
"ай westybuJII
czajllc aktor6w
Щ zaś
tą
о ducha historycznego, ohyczajo· czajq.c
dbalosci
dhałości o
sciq.
ściq.
wdzi~czno
ZI
wdzillczno
zł
ocenic
ocenić
to
шiаl
uie·
uiei
mial
scho·
i
pospiooh
pośpiech
kl'zesel
ао
tego
krzeseł
zаЗ
wejściami do
ogólną, wеjsсiашi
de1·ohq. og6}nq,
del'ohll
щуtli autora i mi, nast\)pstwem zaś
icznego, oо myśli
psychologiсzпеgо,
ogół, reprezentanci jego wego, рsусЬоlоg
że i og6t,
SlJ,dziшу, ie
Sądzimy,
polq.czeшаjq.сусh połllczepilltrowych, majllcych
ć.
lóż pi~tl'o,vyc
до 16i
dokładnośsc.
dok/adno
dашi do
dami
teastwo
stwо
kгasошб"
krasomów
о
o
aktora,
ia
ir.
natchnien
natchnien
owi
owi
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jakll§ рошоClt,
·waг·
со- z jakąś
scen~ wypada coагtystбw celniejszych 'war·
teatralną i scenę
апiеш artystów
sргоwаdzaniem
Widownl~ teatralnlj,
Widownię
reżyseryi technicznej sprowadz
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ncmi skarbu i Sl\
е!\ przeznaczone na
па pokry.
роЩ. 5.50; zyto
żyto wyborowe 4.65-5.10, §rednie
średnie Sprzedano tylko
tyJko kiJka mniejszycb partyj kl6re
kt6re z §rodk6w
środków uiytych
użytych najlatwiej
najłatwiej i naj.
cie tego dlugu
długu specyalllego.'
specyall1ego.' To
То włllcze·
w1чсzе· 4.20-4.35, ordynaryjne do
до 4: jęczndeil
j~cznaieil wy· lepszej
lepszcj welny
"е1пу tkackiej
tka.ckiej i 8ukienniczej
sukienniczej fa·
Са- skuteczniej zastosowac
zastosować dadzlł
dadz~ sill
si\: w Ronie dlugn
długn za uwlaszczenie
uwłaszczenie i poboru
роЬоги rat na-I
na· I borowy 4.50-4.65, §redl1i
średni 4-4.20, ordy. 1)1'
br kantom
kalltOIll z l.lIiyc
Łużyc i Saksonii; placano
płacono za
_а syi, - przy uwzględnieniu
uwzgJ~nieniu jej ustroju pań.
раб.
leinycb
leżnycb od
од wlo§cian
włościan do
до budżetu
bud:!etu zwykłego
zWJk~ego naryjny
uaryjny do 3.75; owies 3-3.45; gryko:
grykę welnę
wеJп~ tkacklł
tkack~ przeszlo 50 tal., za
_а sukien· stwowego, - dochodzi
docbodzi si\}
się koniecznie d
państwa jest bardzo sluszne.
s1u8zlle. Stano\Vi
Stanowi ono
опо 4.30-4.65; groch ро1nу
polny 4.60 -6.. cukrowy
cukro'vy niczą
пiсщ (Jrzeszlo
przeszło 55 tal.
ta1. Oprócz
оргоо. tego party\:
partYll glo:l>okiego
głębokiego przekonania,
przekonnnia, że
_е dwa wspomnia.
WSРОПщiа.
pa6stwa
niezaprzeczony postęp,
post~p, ponieważ
poniewai bardziej 7.50-8.50, fasolll
fазо1\) 10-11;
lO-II; kaszę
kазzо jaglanlł
jag1an~! welny
welll)' jagnięcej
jagniecej zakupili
zaku)1ili fabrykanci
Cabrykanci mar·
шаг- ne
пе zadania:
zadallia: kolejowe i finansowe,
finаruЮlvе, tak waine
ważne
nii
niż dotychczas
d.otycbcZ<ls ustala
usta1a jed~ostajność
jed~ostajno§C wyd .. t.
t- 1.15-1.35; olej rzepakowy
n:epakowy do
до 5, I~iany
l~iany do
до ch!jscy
CII!j8Cy 1'0
po lIi.e
ni.e spelna
sl'e/na 50 tal. N~ pro
prowin.
win· i niezbll~ne
niezbIJ~ne dla
д1а pomyślności
pOlQy~no§ci i l'OZWOju
rozwoju Ro8yi,
Rosyi,
ków
I dochodów.
Stało SIIJ
SIę ono
nawet ko- 5.50; kODlCZynę
w 111teresach
zupełna CIsza,
gdyż dadzll
doskonalszy spo
rozwią'
kбw 1
dосhоdбw. Stalo
ОПО na"'et
kODlCZyn~ czerwon,!
czerwon'l 32, bla/,!
b1a/q 40. Cl'I
С)'1 vanuje '"
lIIteresacl1 zupelna
c1sza, gdy:!
dаш'l Slll
SIIJ w naJ
uaJdoskona1szy
зро ób
БЬ rozwill'
niecznem.
пiесzпеш . Najjaśniejszy
Najja§rtiejszy Cesarz
Севаг. Aleksan·
Aleksan- W k06cu
końcu tygodnia nu.
па targu prazkim
p1'azkim pla.
pla- IInhywców
.щl))·wс6w mgranicznych
'l:Ч~I'апiс,пусh brak zupelnie;
zupełnie; o
о zaC.
zać. przez wzajemne
wzаjешпе ich połll~zenie.
polq~zenie. Ta.
тз.
der m,
т, powodowany chllciq,
cbIJciq, nlatwienia
ułatwienia wlowło- cono
сапо za:
"а: pszeniC\)
pszeniC\j wyborowl\
wybocowlI 100-105, śre·
§ге· kontraktacb
kОlltп,ktaсll l1ic
nic nie slycbać,
slусЬаб, wlaSciciele
właściciele kie rozlviqzurtie
rozwiązanie powięl<szy
powi~l<szy zarazem
zагаzеш dobro.
доЬго.
~сiапош uiszczenia si~ z zobowiązań,
ścianom
zоЬоwi'lzаб, chcial
chciał dnilj,
dnią 96-99, ordynaryj
ordynaryjn'l
n,! 83-92; zyto
żyto stawiajll
stawiają i'ldunia
Ż'ldunia tak wysokie,
wJsokie, ze
źe zakupy
zзkuру byt pallstwa,
рз6stwа, będzie
b~zie nowym
nowYIll hodźcem
Ьоdzсеш do
zarazem
ZЗ1·a.zеш nczynic
uczynić im teu
ten ciężar
ci~iar znośniejszym.
zпо§niеjszуш. wyh.
wyb. 84-85, srednie
średnie 81-83; jęczmień
j<:CZllli"D wyb.
wyu. Slj,
Sił niemoi1iwe.
niemożliwe.
rozwini<:cia
rozwinięcia jP.go
jego sił
зil intelektualnych
iпtе1еktuаlпусh i ma.
ша.
Ojciec obecnie panujqcego Monarchy
Мопагсhу naka· 84-88,
84---88, ord.
огд. 76-88; groch
gruch 78-85; kaszll
kазZIJ
Wegiel
JI!tgiel km/lieJ/lI!I
IUl1//ieJ/lI!/ i iewzo.
iеШzо. Z Szll\zka teryalnych.
terJalnJch. Wspólne
'Vsрбlпе rozwu!zanie
rozwulzanie obu wspo.
,аl zniesienie podatku od
zał
од soli
зоН i рпеоЬга·
przeobra· jag1anq
jaglanIl wyborow'l
wyborow,! 115-135.
115-135 . !\lqkę
l\Iqk~ na·
па· Górnego
G6rnego donoszą:
dnn05ZЧ: Z ustaniem mrozów,
шгоz6w, mnianych
шпiапусh zadnń,
,адап, w sposób
зровоЬ poniżej
ропiiеj wska.
zenie
żenie podatku pogłównego
pogl6lvnego.. Najjaśnieszy
Najja§nieszy bywallo
bywano gl6wnie
głównie na
па mace;
шасе; c~ny
сепу nie zlllie·
zllli ..· zbyt węgla
w~gla kamiennego,
kanriennego, w ostatnich
ostatnicl1 cza· zany,
zаП}', nie wzbudzi
w,bndzi żadnego
iаdпеgо niezadowolenia
niezadowolcllia
Cesarz
Оез,н, Aleksander
Aleksl\oder III w dalszym
dalszуш ciągu
ci~gu nione:
niolle: 8--8.50 za
_а '/0'
'/., 8.50-9.50 ':\
z:\ ' /., 81\cl.
sach haruw
haruzo roz1egly
rozległy i oiywiony,
ożywiony, zaczyna zadnej
żadnej nieuCno§ci
nieufności co
со do
до przedsięwziętych
przedsi\}wzi~tych
stosujqc ten
(еп syste,,,,
systelU, l'ozkazal
rozkl\zał zJllniej
zlllniej szenie
szellie 10-11.50
10-1].1;0 za
,а ' /.; 'lo
'/. zagraniczna
zagranicznn 14.50-]5,
14.50-15, Ivcl!O{lzi
w c hodzi c
ć IV
w okres
Ok1'CS lIIuiej
Illniej pomyślny
рошу§lпу . Jezeli
Jeźeli srodk6w,
środków, - przeeilvllie,
przeciwnie, spodziewac
spodziewać się
si~ mo.
то.
skupn od
од wlo§ciao,
włościan, co
са stanowi 12 milionów
шiliоп6w od I 14 i 14.50; krupczatka
kru)Jczatka I \I-lO,
\1-10, li
II 10- dluzej
dłużej (Jotr"'a
potrwa tagodne
łagodne powietrze, potrzeba żna,
irш, że
,е znajdl}
znajdą one
опе jaknajsympatyczniejsze
r. 1883. W r.
г. 1883 i 1884 pokryto tę
(~ su·
sn- 11. Wskutek prośby
prosby wla§cicieli
właścici eli mlynów
mlупбw będzie
b~zie nietylko
niety1ko ograniczyć
оgгапiсzус produkcyę,
produkcy~, ale
а1е i przyjęcie,
przyj<:cie, gdyi
gdyż celem
сеlеш ich jest ekonomiczny
еkопошiсzпу
Ш~ роdпiеsiепiеш
mę
podniesieniem Ilagro.nadzonych
nagrornadzonych w Ьапban· rosyjskich, zaniesionej do ministeryum
lIIillis teгуuш o
о ceny
сепу obni;;yc.
obniżyć. Dotychczas
Dоtус1!сzзs ceny
сепу nie uległy
ulegly dobrobyt
доЬгоЬу! Rosyi, powiększenie
powi~kszenie skarbu рай.
pnil'
ku
ko państwa
рабstwа funduszów;
funduszow; jednakże
jcdnakie 3 lIIi1iony
miliony obnizenie
obniżenie taryfy dróg
dr6g poluf\niowo
polu,lniowo zacho·
"[\с11О ' z",iauie.
zшiаl)iе.
Na targu
tnrgu snrowca w st)'czl1iu
styczniu stwa, aа lIie
uie wio{l'l
wiodll do
ао niego przez pod
podwyi.
wyż.
bJlo przyjqć
p1,zyjq6 na
па lachunek
lRchunek skarbu.
dnicb
dnich dla mq,ki
n.q,ki przewożonej
przewozonej do Królestwa,
Kr61estIVa, obrót
оЬгбt był
Ьуl o
о ty1e
tyle ty1ko
tylko oiywiOllym,
ożywionym, ii
iż zdolal
zdołał szenie jakichkolwiek
jakicllko1wiek podatków,
podatk6w, przez
рпе> na·
пз·
trzeba bylo
l ·go stycznia 1883 pożyczki
l·go
poiyczki pochodzące
росЬоdщсе tutejsi mlynarze
шlуnагzе robill
ГОЫ'l równie?
гб,vпiе? w Peters· zapobicdz gromadzeniu
gгоша(lzепiu 8i~
si~ zapasów.
zapas6w. Ta·
Та· kladanie nowych ci~żarów,
ci~;;a1'6w, lecz
'ее. wyplyn'l
wypłynll z
z wykupu grunl6w
grunt6w wlosciaf18kich
wlościaflskich ,,·ynosily
wynosiły burgu starania o
о obniienie
obniżenie taryfy
(агуСу dla milki
Ш'lki kowe powiększyły
powi~kszyly siIJ
si~ nieco
ni~ca ty1ko
tylko w tych bogactw k"ajowego
krajowego przemysłu
ргzешуslu kolejowego,
ko1ejowego,
781 mil.
тН. rubli, w ciqgu roku powiększyły
rowi~kszyly pszennej, przewożonej
przewoionej ро
po drogach
drogac1! gMwllego
głównego I hutach,
butach, które
ktбге nie potrzebuj'lc
potrzebujllc sill
siIJ spieszyc
spieszyć kt6re
które si~ zjawi,! hezZlvlocznie
bezzwłocznie same
sаше przez
siIJ oо 45,794. l-go
l·go stycznia 1884
]884 stanowily towarzystwa, oо jednll
jedo'l tylko
ty1ko klas~,
k1as~, to
(о jest, I ze
'е sprzedail},
sprzedażą, mogll
шоgq oczekiwac
oczekiwać lepszych cza·
cza- się,
si~, po
ро przekształceni
przeksztalceniuu tegoi
tegoż podług
podlug no·
по·
sill
już
jui 826,893,000. Tak znaczne zwillkszenie
zwiIJkszenie z 3 na
па 4.
Oprócz
Оргбсz tego kilku znaczniej.
zпасzпiеj. ' s6w. Dotycuczas
Dotychczas cena
сепа SDl'owca
surowca pud/owego
pud/o"'ego wych
wycb ZAsad.
,nвад.
spowodowal1Jkaz
spowodował 1Jkaz Najwyższy
Najwyiszy z 28 grudnia 8zycb
szych IOlynarzy
mlynarzy podjęło
podj~lo starania o
о pod.
род. rzadko kiedy była
byla wyższlł
wyisz~ od
од 5.15 do
до 5. 20
Naleźy
Naleiy przedsięwziąć
p1'z~dsio:wzillc najknajrędzej
najknajr~dzej co
со
1881 r.,
г., moel}
mocą którego
kt6l'ego wszyscy ,vloscianie
włościanie wyiszenie
wyższenie cta
cla od
од no:),ki
ш:),ki zagranic-znej, IVYoo,
wyno· m.
ш. W
'У walcowniach
walcawniach ielaza
żelaza interes rozwija na.stIJpuje:
nastllpuje:
gubernij
guЪегпij wielko
wie1ko i mało-rosyjs
шаlо-гоsуjs kich,
kiсЬ, którzy
ktбгzу 8zqcego ob~cnie 10 kop. od puda '"
w zlocie.
złocie. sili
sil,l z ożywi
оiуwiеоiеш,
eniem, przyczcm
przyczeOl ceny
сепу trzymajq,
tгzушаjq,
W
Wykupić
ykllpic wszystkie ko1eje
koleje od
оа towarzystw
jeszcze pozostawali '"
IV czasowej za1eioo§ci
zależoości od
się sL'Lnowczo
mocni ej. Cena
istniejących obecnie, do
од O
Сukie
е r przyjmowano
prz.vjmo\vano znowu spokojnie, sio:
SL'LDOWCZO 1II0cniej.
Сепа zasadnicza istniej'lcych
до czego nie potrzeba
wlu§cicieli,
właścicieli, zostali uwłaszczeni
uwJазzсzепi z dnieno
(lпiеш 1
l w miejscowych
шiеjSСОlVУСЬ i!osciac1);
ilościach; w sprze(laiy
sprzedaży cz'!CZ'l' /j grubego ie1aziL
żelaz" sztabowego
szt"holvego Ivynosi
wynosi smle
stale 11 I wcale pieniędzy,
pieni~dzy, tylko
t)'lko wywiany
Ivушiапу części
cz~ci ре·
pe·
stycznia 1883
I?lacono za
]883 r.
г. Uesarz umorzyl
ulllorzyl okolo
oku10 12 stkowej 1?Iacono
,а Hermanów,
HCl'man6w, Oryszew,
01'yszew, mar.
шаг.
wnych papie1'OW
woych
papierów na
ла inne,
inne,-- w szczególności
szсzеgб1по§сi
mil.
шil. podczas koron:lcyi.
koronacyi. 'V
W 1883 r. pokry·
pokry- Leonów
Leoo6w 1.l Elibietów.
Elibiet6w. po
pu 3.50, za
_а Łubn~
I..uЬп~
zаЗ pozostauą
zaś
pozostau'l niezmienione
лiеzшiе niОl!е obligacye, wy·
"у,
to 42'1. mil. czy1i
czyli 2,250,000 wi<:Cej
więcej nii
niż w 3.45, za
_а IOne
шпв marki
шаг\ci 3.45-3.41; za kostkl
PRZEMYSŁ
рnszсzоле
pnszczone przez towarzystwa
tOll'arzystwa kolejowe
ko1ejowe na
l1а
Т. 1882.
]882. Рпу
przy zamkni<:cill
zamknięciu raciIunk6w
rachunków z ro·
го- el:!bietolvskie
elżbietowskie ро
po 3.50,
3.60, za
,а inne 3.45; za
_а
•
ВОП1О okolo lIIilia1'da
SUDlę
miliarda l'ubli
rubli lIIeta1icznycb;
metalicznych; do
r.
ku 1883 niedobór
niedob6r wynosil
wynosił 18 l1Iil.
mil. l'ubIi,
rubli, m'lczk\}
mIlczkIl 2.85-2.87'/, za
,а kallliefl
kamiefl 24 f.
.
. ' wykupienia akcyj l'ozll1aitycl)
rozmaitych towarzystlv
towarzystw
Rumli wzgl~dnie niewielkI!,
zważymy, Okow i ta znajdowal.\
znajdowałl\ się
żela- kolejowych
wartości ogóluej
8ul1l11
niewie1kll, jeżeli
jeieli zwaiYIllY,
si~ w polożenił!
роtо"еniч PrOjekt
ProJekt odkupu rosyjskich drog zelakolejowycl1 warto§ci
оgбll1еj 400 milionów
шi1iоnбlV
że
cała operacya
lat z górll.
bardzo niekorzystneIII,
w Rkutek licznego znych i zwrotu rzadowi ciitzitcych
ciążących na
przy uwgl~dlJieniu ttCl'er"-е cata
орегасуа trwa już
jui 20 1at
g6r~.
пiеkогzуstпеш, '.
па rubli
гнЬН met.
шеt. potrzeba: Р'Ч
(Dokol!czmie l/U8Iqpl).
(Dokol!euuie
l1U8/qpl).
dowozu ceny
селу obniiy/y
obniżyły si~
8i~ na
"а 2.41-2.43 za
,а
na
па nich ' dtugow
długów
minów
шiп6w wykupu linij kolejowych
kol"jowych okre§lo·
określo·
garniec
garni~c 1
l 7.41-7.47 ' za
,а wiadro. N aCta
аНа
.
nych
пусЬ w ustawach i kOllcesyacl1,
koncesyach, korzysci,
korzyści,
\1
аmегуkабskа Ье.
amerykańska
bez zmiany
zшiапу 7 kop. zu
,а funt.
s.
е. :!?ol
J?olako"O!T....
...ko"Ol7....
jakie p1'zynoszq,
przynoszq, akcye i ich kursów
knrs6w gieldo.
giełdo.
l)
О
Za rosyjskq
rosyjską braci
brцci Nobe1
Nobel z'I{lajq,
żlldajq, rs.
гв. 1 kop.
wych, takowe oceni6
ocenić dokladllie
dokładnie aа nnst~pnie
nast~p"ie
30
зо t odbiorem
одЫогеm na
па PelcolViZuie;
Pelcowiźuie; firma
fiгша kon·
n.
П.
porozumieć
porozurniec się
si~ ostatecznie
ostateczoie z towa1·zystlva.
tował·zystwa.
Targi
ТШ'gi lCa1'8ZaIJJ8kie.
lИl·8ZОЮ8kiе. Sprawozdanie tygo· knrencyjna
kurencyjna ofiarownla
ofiarownła w małych
шаlусЬ beczkach
od
Od roku 1877 trwajllC3
trwająca deprecyacya
дергесуасуа ru·
ги- mi kolejowemi
kо1еjоwешi co
со do
до wymiany
wYl1liany I'Ozmaitych
l'оzшаitусh
dniowe (do dnia
lutego). Welna. 'rka·
po 1.32 za
odstawą. Bydla
bla kredytowego
powstające ztlld
lun '"
w części
dnin 7 1utego).
'fka- ро
,а pod
род z odstawlI.
ВуМа dowie· Ыа
k1'edytowego i powstaj"ce
zt'ld niedo· ich akcyj na
па akcye, 1u1)
cz~sci tylko na
lIа
niny z Tomaszowa i innych miast
шiаst fabrycz· ziono w cillgu
ciągu dw6cb
dwóch ostatnich tygodni bory 1.
w budżecie
bud.iecie panstlvowym,
państwowym, które
kt6re wy·
wy- akcye, aа w części
cz~ci na
па obligacye
obligac)'e towarzys.
to,,·arzys.
nych
пусЬ w większej
wi~kszej ilosci
ilości odchodzq, do
до Oggar·
Оgзаг· ogółem
оg61еш 3,120 sztuk
s"tuk czyli oо 398 więcej
wi~cej ni:!
niż wo/aly
wolały cały
са!у szereg poiyczek,
pożyczek, zaj muje l'
w ре·
pe· twa zjednoczonycb
zjednoczonych dr6g
dróg ie1aznycl)
żelaznych l'OSyjrosyj.
fabrykantów рО·
po· w poprzednicb
poprzed nich dwóch
wnej lI1ierze
mierze pai!s\wo.
pailslwo. Przez ten czas
bo· skich, ргzусzеш
przyczem na
w.zyst.
stwa, aа że
"е przytem liczba fab1'ykal1t6lv
dw6ch tygodniach.
tygoduiac11. Za sztu· "'nej
cza.s Ьопа zaspokojpnie
zaspokojpoie tych ""'yst.
mniejszyla siO
lI1niejszyla
się znaczuie, nie dziw, że
"е nie·
nie- k~ opasowl\
oPasowlI płacono
р~асопо w рiегwszуш
pierwszym tygodlliu
tygodniu Iviel11
wiem Rosya stracila
stracila. na
па zniice
zniżce kursu prze· kich, którzy
ktorzy nie zycz'l
życzll sobie nowych
nowycb akcyj,
jednokrotnie
jednokrotuie daje ssi~
i ę nczuwac
uczuwać brak towaru 85-120 rubli,
гпыi' za
ха poleszuki
po1e8zuk i 75-80; w ty·
ty- 8z10
szJo dwa
а,,'а miliardy
шi1iагду l'ubli,
rubli, to
(о zoaczy sum~ wydalva(:
wydawać jedynie obligacye
obIigacye na
па odpowiednill
odpowiednią
i że
"е w dalszem
dаlszеш następstwie
na.st~pstwie handel
1)апдеl welo'l
wełnll godniu
godni u drugim (lostawiono
dostawiono sztuki m
шatе,
ale, większll,
wi~ksZ'l, niż
лii kontrybucya
kOl1trybucya zaplacona
zapłacona NiemNiem· sumę.
.Ul1l~.
ożywił się
niemało. W tygodoiu
z. besarabskie,
które pla. rOili
cę. dtan
a)
ozywil
si~ niemalo.
tygodniu ubie·
оЫе- przeważni
przewainiee t. '.
bes"rabskie, za
_а kt6re
СОIII przez
p"zez Fran
Frauc~.
cltan ten jednak trwa
t1'W3
а) W celu
се1и przeprowadzenia
p1'zeprowadzenia projektowa·
p1·ojek!oll·a·
glуш sprzedano tutaj welny
głym
wełny polskiej prze· cono
сапо 85-110 rs.
гв. Skóry
Skбгу drogie; '"
w tygo· dotyczas, poni
ponielvai
eważ owa deprecyacya
дергееуасуа rubla nej kombinacyi
kошЫnасуi wykupu, wszystkie koleje
ko1eje
szlo
120
8z10
ctr., z tego do
до Tomaszowa
Тошаszоwа wetl1Y
wełny dniu
d"iu рiег,vszуш
pierwszym płacouo
placooo 14-17 11'8.
'8.,, za
za: kredytowego kosztujo RosYIJ
Rosyę blizko milion
шiliоп l'osy:iskie
rosy:iskie na1ezy
należy połllczyć
pol'lczyc w jedno nieroz·
2(} ctr. ро
106 tal
cien- skóry
sk6ry z Poleszukow
Po1eszukow 10-11 rs.
гз.
Poza o·
о· l'UbIi
dzielno towarzystwo rosyjskich
rosyjskicl1 dróg
dr6g zela.
bardzo cienkiej. 20
po 105
taL,., cien·
rubli dziennie, czyli '/3 l1Iiliarda
miliarda (blizko) dzielne
żela.
kiej, ale
а1е Zle
źle przyrządzonej
przyrzqdzonej 36 ctr. ро
po 86 brębem
bг~bem targu praskiego
praski"go sprzedawano skó·
sk6· rocznie.
rocznio. 00
Со do
ао zupelnej niel1loiliwo§ci
niemożliwości wy·
wY· znych
zпусЬ państwowych,
panstwowycl., aа działalność
дziаlа1поs6 teuoż
ооио:!
tal., cienkiej dobrej 30 ctr. 1'0
po 90 (n1.,
tnL, i ry
гу baranie i cielęce.
ciel~. Miejscowi garbarze trzymania
trzYll1ania w родоЬпусЬ
podobnych stosuukach
stosunkach finan·
б11ап· okre§\iC
określić takll
tak'l ustawą,
ustaw,!, kt6rahy
któraby zapewni';.la
zapewni';.ła
pi ~knej ze
pi~knej
_е skór
sk6r 18 etr.,
ctr., - aа do
до l.odzi
Łodzi zakupili 13,000 sztuk sk6r
skór cielęcych
cie) ~cych ро
po rs.
гБ. sowych,
sowyc11, niema
niell1a l'ownie;;
również różnicy
гбzпiсу opinij
opi nij i rrZl~dowi
..~(lowi glos
głos rozst1'zygajllcy
rozstrzygający we
,уе wszelkich
welny
welllY grubej 20 ctr. \V
\Velny
ełny rosyjskieJ
rosyjski ej 19 za
_а pud
рна.,
., 4,500 po
ро 22 rs.,
Г8., ЬЮ'аl1iсh
baranich hisz· kwestya
klvestya polega na
lIа tem: jak i za
'а рОПlО~
pomoC/l 8p1'awac1l,
sprawach, dotYC"lcych
dotyc,,!cycll utJ:qmania
utJ:Чll1апi а i z....z'l·
(pe1'egonu) sprzedano
(peregonu)
вргхеаапо do
до Tomaszowo
TOlllllszowo 240 pańskich
panskicb prowincyonalnych
pro"'incyooa!nych 1,000 sztuk ро
po czego szukac
szukać wyj§cia
wyjścia z obecncgo
obecnego trudoego
trudnego du
аи dróg
dr6g ielazDJcll,
żelrumych, tudziez
tudzież 1101'1l101Vania
normowania t,,·
р.,
до Zgierza
Zgie1'za 120 р.
p. ро
po rs.
гБ. 21 za
_а pud. rs.
ГВ. 1
l sztuka, litewskich
litewskicb 2,800 sztuk ро
po rs.
гв. poloi.enia.
роlо?ел i а.
ryf,
гус, smnowil\cych
stanowi'lcych istotę
istot~ ruchn
гисЬ" kolejowego.
p., aа do
Prócz
Р1'ОО' tego 300 kamieni
kашiеl1 i welny
wełny garbarskiej 8 kop. 85 decher.
десЬег.
Skól'y
Skб1'У wygarbowane,
;m.
;Ш.
b)
Ь) Oprócz
Орг6сх tego towarzystwu.
towarzystwll. llIa.jllc~lUu
l11 a.j 'lC~IUU
zakupiono do
ао zagranicy ро
po rs. 4'1. pud. mialy
шiаlу popyt
рору! dobry
аоьгу i utJ:zymywaly
utrzymywały siIJ
się w
si~ lltworzy6,
się
utworzyć, powierzone będq
b~д,! budowy
bndowy no·
по·
Duźo welny,
wełny, przeważuie
rosyjskiej, zaknpio.
łatwiej, że
miastach prowill'
prowin.
wiQc przed su
bił dwa zadania
linij gl6wnych,
głównych, odga/ęziell,
Duzo
przewazlJie l'osyjskiej,
zakopio. cenach
сепас!! tem
teш latwiej,
"е w 1l1iastacll
Rosya ma
ш а IviQc
Bob~
zadllnia wych 1inij
odga/~zieil, linij do·
до·
no
по do
до Tomaszowa
Тошaszоwа w Bialymstoku,
Białymstoku, amia·
а l11ia· cyonalnych
СУОПalпуС11 zaprzestano
zap1'zestal10 wyprawy
wyprllwy skM,
sk6r', z ekonomiczne,
eko'lOlНiczne, ni
пiесiсгрiljсе
ec ierpiące zwloki, pozosto.·
pozosta- wozOWYCl1
wozowych i elewato1'6w,
elewatorów, wedlug
według wskazówek
,,' slmzб"'еk
nowicie
шоjki pierwszorz~dnej
рiеГI\'szогz~dпеj 150 p.
р. ро
po powodu wysokich cen
сеп skór
sk6L' snrowych.
surow)'ch.
j'lco 1.0
"о sobl}
воЬ,} w 1,!cznoscl,
ł'lcznoścl, od
од których
ktбгусh roz· i zq,dail
żq,dail rZljdu
rządu,, Ье.
bez szczególnego
szczeg61nego udzieleuia
udzie1eu ia
nowi ci e mojki
rs.
сз. 35, pośledniej
poiiledniej 240 ро
po rs.
гз. 24'/. i 280 р.
p.
Wełna.
Ifel//o. Poznan
Poznań 4 lutego.
l11tego. W tygodtliu
tygodniu Iviqz"nia
wiąz"nia zadowalniajllcego
za<lowa1niaj'lcego zaleiy
zależy l'Zeczywi·
l'Zeczywi- gwarancyi
gWal'ancyi dochodów
dochodOIV z sum
зот I1użytych,
zytycll, ale
"lе
po 21 rs.
гз. za
_а риа.
pud. Z boźe.
boze.
ie- ubiegłym
ie·
uЫ еglуш bardziej
ba1'dziej jeszcze zwiększy/a
zw i ~ksZ)'/a się
si~ iicie
ście cala
са/а budowa pa6stwa
państwa i warunki dal·
da!· род
pod warunkiem,
warul1kielН, że
'е zarówno
zагбlVПО IVydlltki,
wydatki, jak .i
peregonu ро
zoaczny
znaczny dowóz
dоwбz zbo:!a
zboża wy8tarczat
wystarczał zupelrtie
zupełnie cisza na
па targu tutejszym,
tutej8ZУШ, a
а wiadomości
Iviаdо шо §с i szej jego pomyślności,
pomyii1nosci, aа mianowicie:
dochody z nOlvych
nowych urządzeń
Ul'щdzе6 zapisywane
zapisy,val1e bę
Ь~00 pokrycia slabego
do
słabego zapotrzebowania. CeСе- nadchodzllce
nadcbodz'lce z innych rynków
гупkбw Ivelni
welnianych
aoycll
1) 1Jporzqdkowanie
1JpOl'zljdkolval1ie spraw kolejowych
kolejowycb i dl}
dą lIa
l1а rachunek ogólny
og61"y wyzyskiwanej
wyzyskiwan ej sieci
trzymały
si~
słabo
i
tylko
dzięki
sil·
nie
dają
żadnej
nadziei
rychłego
oiyw
ie·
ugruntowanie
ich
na
zasadach
normalnych,
kolej
owej
i
że
rzq,d
nie
będzie
narażonym
ny
о у trzушаlу s i~ stabo
dziIJki
dajlj zаdпеj
rychlego o7.ywie· ug1'untowan ie
па zазадасЬ 'lOгша1пусh, kolejo,vej
"е
b~d zie Пa.l'аZопуш
niejszemu wywozowi do
до Szlllzka,
Szl'lzka, zacho,mly
zасhОlшlу nia sill
si\} interesu.
iпtегеsп. Zapasy tutejsze s'l
s>1 jeszcze zarówno
z"r6'VIlO pod względem
,,'zgl~dem zarzlldu
zarz'ldu linij już
juz I z tego powodu na
па iadue
żadue wydatki ani do·
до·
poziom
роziош prawie nie
лiе zmieniony.
zlQieniony. Pszenica bardzo znaczne, wynoszl!
wупоsщ co
со najmniej
паjшпiеj 10 istni
istl1iеjчсусh,
ejących, jak i tych,
(усЬ, które
ktore będl}
b~д,! w przy.
przY' 1platy.
płaty.
podroiala oо 5 kop., oо ty1cz
podrożala
tyleż stanialo
staniało zyto,
źyto, tysięcy
tysi~cy ctr., przyczel1l
przyczem wybór
lууЬ6г oie
nie pozostapozosta· szlosci
szlości zbudowane;
W zwillzku
związku ze
'е zjednoczeniem
zjеdпосzепi еш wszystkich
j<:CzlOien i wia nic do
(10 iyczenia.
życzenia. W la§ciciele
lаЗсiсiеl е składów
sklаdбw
2) Usunięcie
Usuni~cie strat, jakie ponosi państwo
panstwo / dróg
dr6g zelaznych
żelaznych w jedno towarzystwo, ze
хе
owies podskoczył
podskoczyl 15-20 k., jęczmień
groc1!
zшiапу. Placono
Płacono za:
,а: pszenicę
p8zenicc tutejszych IV
IV zakupach okazuj
okazujq,q, się
s i ~ dosyć
доэус wskutek małej
ш"lеj II'urto§ci
wartości rubla
гоЫ а kredyt(jwego. względu
wzg1 ~du na
па finanse
бпапве państwa,
pa6stwa, na1eiy
należy przedgroch Ье.
bez zmiany.
wyborowq
wyborową 6.40-6.80, bial'l
biaJ'1 6.25-6.40, przystępnymi
ргzуst~р"ушi i przyjęliby
przyjo:1iby nawet
nalvet l1iisze
niźsze ce·
се ·
Ро
Po rozwaieniu
rozważeniu tego, co
со zrobiono
zгоЫопо w in·
in- si~wzillĆ
si~wzi'lc nasllJpujq,ce
nasLIJplljq,ce ii1'odki:
środk i:
pstr~ i dobrll
pstrę
доЬг'l 5.70-6.15 ordynaryj
огdУПЮ'уjп'l
nil 5- ny,
пу, gdyby si\}
się znaleZli poważni
powaini nabywc)'.
nabywcy. l1ycll
nych państwach
paustwac11 w warun!cach
warnn:Cach родоЬпусЬ
podobnych i
ej
с) 1.
l. Z
Zaliczyć
aliczyc do
ао pierwiastkowych
pie1'lviastkowych ko.
ko-
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targowc.
prawozdania targowe.

I

zwa1aj'l ludziom widziec
zwalajll
widzieć prawdy
рга ,Уду i cz uc
uć za
"а Joslenne
JesIenne ze
'е swej
slvej ręki,
r~ki, i d'lz
dllż ku Nirwanie, роwi~гzсl!Оwпуш
powi erzchownym ty1ko
tylko ich szacunkiem. Za'
Za bliżnich. Dawid w swem
SWCIO dziele ,Ou
,011 Bud·
Вид- ku spokojowi.
kazywali wszelkiej chlViejno§ci,
chwiejności, wszelkiego
bIiinich.
dism' mówi:
m6wi: "Nirwana
"Ni1'wana jest zagaszeniem
zаga.szеni еш Il 5) Kto jest myślll
lQу§l'1 bogaty, ten jest bliz·
bliz- zboczenia w prawo lub lewo.
tych grzesznyc1!,
grzesznych, poi'ldliwycll
pożlldliwych sil ducha i ki Nirwany.
Nirlvany.
- ,Nie 1lI0iecie
możecie służyć
slпiус razem
гаzеш Bogu i
serca,
вегса, które
ktбге (zagaszenie) w zwhlzku
zl,i'lzkll zZ wie1wieI. ' 6) O
О Bhikkus, wypr6iuij
wypróżnij lIJ
LIJ łódkę;
t6dk~; bęЬО- Mammonowi.'
Машmопоwi.'
--<Q>--<D>kq
ką tajemniC/l
tajemnicą Karma,
Кагта, stanowi podstaw~ od·
оа· .. dzie szybciej płynęła.
plyn~la. Gdyii
Gdyś strzq,snql
strząsnął ze
_е
- ,.Te_li
,.JeŚIi cię
ci~ prawa ręka
r~ka twoja gorszy,
(Dalszy eiqg
ciqg - fJatl'z
patrz Н/·.
Nr. 30).
'siebie namiętności,
naO\i~tnoiici, podążysz
podl}zysz do
до Nirwany.
odetnij jq, i zarzuc
zarzuć precz od
од siebie, a
а ies1i
jeśli
ro(lzen ia osobuika."
rodzenia
osobnika."
DziwnIl
.ię rzeczq,
rzeczą, że
Z Ivyiej
wyżej przytoczonego widac,
widać, że
gorszy, wYflvij
wyrwij jjee i za·
Dzilvnll niewlltpliwie
niew'ltp1iwie wyda .iO
"е ,
,е Nirwa·
Nirwa- ci~ prawe oko twoje !(orszy,
_а
(ет k06czy
przeg11}d różnic,
гБZlliс,
Na tern
kończy autor przegląd
wyżej wzmiankowani
wZl11ial1kowani uczeni doszli do
до tak na
па tlie
nie jest Ьу"аjшпiеj
bynajmniej unicestwieniem, znizni· rzuc
rzuć je od siebie.'
To
То bezwarunkowe pod.
poddzielllcy
dziellłcy obie
оЫе religie i zwraca si~ do podo·
родо · wyiej
opaczn~go pojęcia
poj~cia oо Nirwanie, skoro spoj. : szczeniem,
~zczeniell1, ale
а1е rzeczywistem
rzeczywiste m dobrem,
доЬгеll1, wysO·
wyso· dani
daniee się,
si~, to doskonale
doskona.le zaparcie się
si~ na
па ot·
01Ъienstw, które
bieństw,
kt6re r6wniei
również dadzl),
dadzą, się
si~ sprowa· opacznęgo
rzушу, że
,е na
l1а sz
szlllchetnq
lllchetnq fJoosemnq
IJOósemnq tlrog"
/iJ'og" ki11l
kim ideal
ideałem,
.. U1, do
до którego
kt6rego dlj,zyc
dążyć powinni tarzu obowiqzku,
obowiązku, to
(о udnclJ.ownione
uduclJ.ownione . dąże·
dчZе·
dzic
dzić do
до jednego, zasadniczego,
zasadrticzego, podobień.
родоЫе6 - rzymy,
до niej prowadzącą.
prOwadzllC/l.
! "szyscy
wszyscy ludzie.
1uШiе. Jestto spolloj
spo/(ój lOelOllelrw!I,
lOelOllelrm!/, nic do
до Krolestwa
Królestwa Bozego,
Bożego, którego
kt6rego Je·
Jestwa. Podobienstwo
Podobieństwo to leiy
leży w dążeniu
~ieniu do
до do
Wskazal
Wskazał jq, Budda w kazaniu swojem I jak go роjшujе
pojmuje Bunseo,
Bunsen, slbo
albo tei
też głebokl'
glebok/' zus tak pragnie,
praguie, jestże
jestZe czom
CZCI!l innem,
iпnеl!l, jak
idealu. IIdealizm
dea.lizm ten
teu ma
шз. podnieść
podniesc ducha,
ducba,
Вепагев na
па Midagaya.
Ыidаgауа.
ci8za
duсlш, jak ją
jq rysuje Oolebrooke. MoМо- Ni1·wan.},
cisza tluc/w,
Nirwanll, kt6rq,
którq, Buddq, zwiastowat?
zwiastował? I stota
oczyscic
oczyścić serce, wyzwoliC
wyzwolić cialo.
ciało. Dlj,ienie
Dążenie w w Benares
sanskrytologom znane
Kazanie to sanskryto10gorn
,папе jest że.
;;е. być,.
Ьу'о.. żp
,р J,1uzniejsi.
I?óźniejsi. myślici~le
my§lici~le Itaki~ wł~.
wl~- je8t
jest ta8ama,
tasal11a, ty.lko. forrna
forma il1na.
inna. Ró7.n~CIl
R67.n~cIJ
nazwat
nazwał Chrystus .K1·61estwel1l
.Kr6lestwem Boie1n,·
Bożeln,· a
а
pod nazwll
роа
nazw'l Dhama·cakka·pava
Dhаша·саkkа·раvа Hana·sutta i śnIe
§Dlе NlГlvаще
Nmvame nadali
naда11 ..znaczeOle,
znaczeDle, Ja~ JIj,
Ją P~J'
P~J ' for~y łat~o
lat~o oUJa§nrc
obJaślllć można.
шоZпа. I?rzez róż~lC~
Гбi~IС~
Budda
Видда - r.Nirwanlł.'
r.Nirwan~. '
dziś jeszcze I'rzez
przez buddyst6w
buddysl6w równie
l'б "пi е czczo·
czczo- ' lIluJ~
ШUJI} Bumouf
ВШ'l1оuf 1ub
lub Kopen;
Кореп; ale mls~rz
m!s~rz Ole
Dlе lodow,
lndow, środ
§год których
kt6rycl! te re!lgle .WykW1tly.
.wykwltły.
Kr61estwo Boże
Królestwo
Вoie jesŁto
jestto ludzko§c
ludzkość iidealna,
dealna, dzi§
пе, jak ,Ojcze nasz·
пазz· przez
p"zez c1!rze§cian.
chrześcian. 0800.
osoo. / tak pOJ 1I10wał
шоwаl t~
(~ zas3;d~.
zas,,;d~. Ozyi
Czyż tWIerdzetWlerdze- . Myśl
My~1 oо .nadchodzą~lll
.nadchodz!!~l1l Krolestwle
K"olestwle Bo~em
Во~еl1l
w której
kt6rej ani
al1i grzechu, ani niesprawiedliwo· ne,
wa jego po1ega
polega na
па potępieniu
pot~pieniu dwóch
dw6ch osta·
osta- ma
11Iа Dunsa ~zkota 1ub.
lub. I.nnych
l.ппусЬ schola.s~yk~
scho1a.s~yk~ w Jes!,
Jes!' treiicl:),
treścl!ł WIelu
w1elu pl.SlD
pl.SIU sL,,;rozydolVsklCh,
sL3;rożydowsklCh,
sci
ści niema, ale w niezm'lconYID
niezmllconym blasku ра·
pa· Iva
tecznosci:
teczności:
ascetyzmu
a.scetYZl1lU
i
materyalizmu
mаteгуаlizшu
:l.yciożycio·
"'\
s'l
mlul'OdaJue
ШI""оdаJпе
dla
dlu.
kosclOla
chrzesClansk1echrześclanskle·
ktore
Ноге
Jezusa
poprzedzlly.
poprzedZI/Y.
N
NIrwana,
lrWanl\
za§
zaś na·
па
Duje
nuje stuszno§c,
słuszność, czystosc
czystość i milo§6.
miłość. Id enty·
entywego i wskazanie drogi prawdziwej, szLa·
szla· go? . Nirwana
Nirwaua jest zupełn~m
zuреln~ш samo~o·
зато~о · pe.łnia
ре.lпiз. catlJ,
calą, literaturę
literatur~ indyjsk~ przed przy~'
przy~
czne znaczenie posiada Nirwana, co
со do
до Ivego
chetuej рооsе1ll1Щ!
poósemue.! dro/{i,
d/'оцi, odkrytej j,rzez
jJrzez Ta·
Та· znaOlem
Zl1аПlеll1 • na
па oltarzu
ołtarzu nasze~o Idealnego zY·
'у- iiClem
śClem B'lddy.
B1lddy. W starych kSlęg~ch.
ks.~g~ch. łlra~~.
J:!ra~~
której
kt6rej panują,
panujq w Europie bardzo
Ьагдхо fa.lszywe
fałszywe chetllej
jeJ podstawy: I p1'awy
prawy rozsll'
ro,s'l' wota, lIIoglbym
lIIog1bYl1l rzec.- .c1lj,gll}
. clągłą samoofiarą,
ватооБаг,! nów!
n6wz Nu·wana.
NI1·wana. oznacza ,,:yzwoleOle
,,:yzwo1eDle 1l p~koJ.
poj ~ia i to nietylko lniędzy
poj~ia
.ru~шу publicznościll
publicznoscil} thagata. Oto jej
pralve d'lienie;
prawe
dllżenie; prawa
pralva mown,
ШОIV1\, - , ~ obec
оЬес tego, co
со za
,а naJśwu~t~ze.
na.J§wH~t~ze. dla
д1а nas
пав uw3;'
uw,,;- Pomewai ?baJ .pror?cy, .]ak
Jak wszyscy w!elc'wlelc'wogóle,
wоgбlе, ale
alе nawet śród
§ г6д nczonych,
uczonych, jak Bnr·
Внг· dek, się; 1I1'alve
prawe iycio,
źycio, - рга'
pra· ,l z~my
z~IIIY,. . Jezus
J ezus na~azał
na~azal to m.owląc:
Ш.ОIV1'lС: ,szukaJ.
,szukaJ·lln.dzle,
!lu.dzle, byli.
byl1 . dZle6nll
dZIećmI ~wego I~du,
l~du, przyją,t
przyjlJ,'
nonf, Koppen,
nouf,
Корреп, Saint·Hilaire,
Saint·Нilaire, Weker.-Nir·
W eke1·.-Nir- prawe zachowanie si\};
wa
praca;
ргаcn.;
prawa
uwaga,
prawa
lПу
myśl.
§l.
,
,
?Ie
?lе
l1uJprz.6d
naJprz.ód
K1'0lestwa
Krolestwa
I!.0zego,
a
а
wszystko
W1\}C
WIęC
J
Jezus
ezus
zydo~sk'l.
zydo~skll.
!дe~
Ideę
Krolestlv!!,
Krolest,vl!'
BozeBoże·
wana,
уаnа, podług
podlug nich, to zaga.szenie
zagaszenie wszelkiej
Oto jest, oо Bhikkus (święty)
(§ wi~ty) owa
Olva droga
(ll'oga 1I 1I1ne
"ш е b~zle wa~n.
wa~". danem:. Bylo
Było to, we· go, ~ B~dda
B~ддa - lDdYJskq
IOdYJską zasadę
,авадо Nlrwan~.
N,rwan~.
iskry istnienia, znicestwienie zycia.
życia. Nieposrednia, co
со te dwie ostatec,nosci
шеgо, w.nzOle~sze,
w.1\Z01e~SZe, DlZ
lПу~1 o
о tern
tеш '!!O
,~o Oh:\J
~l deal1zowa11 swe narodowe my~h,
my~ll,
ostateczności 1:1.
la· dJllg.
dług. mego,
ma my~1
OU:\J . ~Ideahzowah
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~i.~~J:i.."
zllane
znane 011111
blItlI wSzlI~tkie
wszlI~tkie JJodpis!J
podpisy iyralltów,
iyralllow, "4b
//40 kach.
kacb. Zadna
Żadna nutka, iadne
żadne fort-e lub
l ub ' pia- opodatko\vywac
opodatkowywać lludnośCi
udnO§C1 1I spokOJnym
spokoJnym mlC1111С- .iono
,iono do W.
\У. Brytanii
Bryt&nii 69,000 bel, do l,du
I,do . t.lego
talego
Jrzez
Jruz
kaid!J
kaidy l1ieznallll
nieznaIIII podpis
jJodpi$ l
1'eJel/tll
1'еjепtа byt
оуl no,
по, inden
żnden pedał,
pedal, nie były
by1y lItyte
IItyte bez naleuale- szkancolO
szkańcom iadnej
żadnej krzywdy nie uczynj; za. 34,000 b-l.
ь·!. Z-epas
Z"'pas 896,000 bej.
Ьеl.
IJJ
lJOslciadczony:
lJOS ;adczon!J:
"ytego
żytego rysunku i kolorytu.
kolorytu .
pewnia wreszcie, źe
"е wszelkie produkty na
па
Rozpon:q,dzenie
Rozporzą,dzenie powyższe
powyisze me
те wyszlo
wyszło z
R b·
Ь· te '
ed!
l " taz·
tзz' .
k
'ł'ELEG Il,UIY GIEŁ DOW E.
·
od
u IOS
U
IUS In
tn wysz
- ,an
,аn
yJlue,
УJlне, z e
е s- potrzeby WOj'
w0:l' ska dostarczone
dostul'czone natychmiast
natychlOiast
Ь an
inicyatywy samego
sашеgо b
аn k u, g d yz z pow u presyq,
presyą, dl·alOatyczn!}.
dramatyczną. Czajkowski _ sielan•, . .
,
.
nadu,,)'cia
nadużycia popełnionego
popelnionego w f.odzi
Łodzi przez
pr'ez u- kowo, jasno. Chopin _ §piewnie,
śpiewnie, ulotnie, będ&
b~d& płaco?e,.
placo?e,. rowm~z
гоwш~z s~ełmone
s~еlшопе zostanq
zostan'l
Gielda Warszawska.
rz~dn ika wolnonajemnego
rz~dnika
wоlnоnаjеПlОеgо K.,
К., miruster
шiшstег fi- marznco.
шагz"со . Liszt
Li8Zt _ kaleidoskollowo-fantakaleidoskol)OWo-fаntа- przyrzeczema
р1'zугzесzеша 1I zobowlqzama
zobowlqzan1a Gordona.
1l 'l Ьbau k .
6
1l k'
k'
ż Ь"·
b'·
~
Z,dauoz
Ż,dauozkolicem
kUlic8 rn giera)"
giełcly.
nans tWk'
tWk ' го
po eCI
еСI dan :OWl pOdsd'l~rułu,
pOdsd'I~~U, .abe
.аье y
у stycznie.
s1ycznie. . ,
. .
Rzym, 8 lutego. KrIłŻ&
Кr~i& pogłoski,
pog!oski, ie
że prócz
pr6cz
Za w.k.l.
wekst. kr6tkote".inowl
kr6Ik.lo . ..10.wl
w"zys
111 zarzq,
zаJqсуш O
о zla
Z l а,аШ1
ао G1'a to Sl(OnCZona,'
з 1асЬас Jej,
Je' , to uczta B,-.ilulu l'I' Massanahu WlOS1
zа.iш" J'eszcze
wszys 11111
zarzą, zaJącYlll
an1l anGra
skonczona,' słuchać
wiosI' za.imn
(662
46.56
ku nakazal
nakazał przyjmować
"J
•J
.,
Da
norliu .a
ргzyjшоwас n2leźoość
П2lеZnо§с za
"а we- I h
J
о. Borliu
•• 100 Ulr.
",т.
9,46
9.46
spła.tAA cztł§ciown.
cz~§ciown. tychZe
tychże tylko od sa. (ue
(ис o.wa.
. .
.
na
па brzegach
bl'zegach Czel'wonego
Czerwonego morza
шоrzа Mader i 11" LondYD"
LootlJD "
1l r.. . .
ksle i spla.t
87.36
37.70
. ."
"
А Jednak brak JUZ w mej
шеJ Dleco
шесо uroku
"Р,г)"
"
..
A
"Pary'
,,100 fr. . .
71.16
7720
myc" iIIteresalItów,
mye/l
i//fel'csalltQIJJ, to jest, wystawców
\vy"tawc6w lub ",lo<lo§ci
",łoclości czarownej, pełnej
petnej zapa!u
zapału i nanа- Hanfilę·
Hanfil~.
" Wiedań
\Vie,len ,, 100 O.
О. •, •,
iyrant6w,
żyrantów, bez iadnego
żadnego pośrednictwa
posl'ednictwa osób
ов6Ь tchnienia,
tcllOienia, 11iedostaje
lIiedostaje dla Rubinsteina
Rubin8teina na-I
па-I Berlin, 8 lutego. Rupsch, skazany na
Щ1
Zl papiery
Z.
papi •• y państwo
pa". lw • ••:
~9.9.t rzecich , pod sJlrowq
trzecich,
SJlrową odpowiedzialno§ciq
odpowiedzialnościq w mi~tności,
l11i~tno§ci, dla Czajkowskiego
Сzаjkоwsюеgо liryzmu,
IiгуzП1U, dla §l11ierc
śm ierć za udzia1
udział w zamachu niederwaldzkim,
пiеdегwаldzkiш, Li,ly
Li.tl Likwill. ({r.
'(г. Pul.
Pol.
9 .26 '
!I8.15
lIS.15
I
I
пiеsреlniепiа tego polecenia.
po]ecenia. Wobec
\ Vobec Chopina mił~~ci
D1Н~~С; płomiennej,
p1oll1iennej, dla Liszta ia~'i:~~~'~; r.l,il.
r.I,it. .i..
А.
razie niespelnienia
ża- u1askawiony
ułaskawiony zostal
został przez cesarza.
~i/~~. ~'i:~~"'!'~;
9f1.cSO
9ft.cSO
99.71;
99.7&
рошiеп
po mienionego
iоnеgо polecenia ministeryum
тinistегушu skarbu ru melancholiJnego.
шеlаnсl1Оl l]nеgо.
"
"
" male
шal. ,
93.60
99.66
96.60
zupełnie jest naturalnem,
oddziały hanŚledząc twarz wielkiego artysty, widzieOST.ATNIE WIADOMO$CI
LiotrZ
iler 1I
95.60
zupelnie
natUl'alnelll, że
"е oddzia1y
Ьаn- Sledzqc
WIADO MO$CI
Li"LJZ ..1.
t. M.
М. War,,_
\Vars .. Ser
94.15
!/!.20
k u, pod zagroienie
ku,
zagrożeniem
lll surowej odpowiedzial- liśmy,
li§шу, jak si~ mieniła
шiеnilа autorami
autoral1li i przej~li.
t\.
li
Н
93.25
9360
no§ci,
ności, ściśle
§сiSlе trzymaj
tгzушаjq
q się
si~ rozporzlj,dzenia
rozporzą,dzenia cielll,
ciem, nie mieniła
шiеnitа się
si~ jednak tęczowo,
t~czowo, jak
H
HANDLOWE.
AN DLO WE.
ILI
ш
93.93.swej \\'l
władzy
centraIlIej. IlIteresantol1l
Interesantom wy- to widzieliśmy
I,i~tr
adzy centra]lIej.
widziеlisшу przed 10 laty tą
Щ poezyą,
poezyq,
l,i~LJ z::'t.
z::'t. M.
М. Eothi
Eoo..i S:;r.
s!:r. l~
'~
7.76
87.76
87.75
pada jedynie zastoso\vac
zastosować się
si~ do
до tego i za"а- 10doSci
lodości kt01.a
ktora na
па "krzydlach'wzlatu'e
skrzydlach'wzlatu'e nad
Berlin, 7 lutego. Upadek Chartumu silII
11
86.76
6.;6
6.76
wiadomic
wiadomić swych
swycll klientów
klient6\v na
па pl'Owincyi,
pI'o\vioc)'i, 111.
m.
'
.• '
'.
.
J
I nie oddzia1al
oddziałał na
па giełd~
gield~ londyńskll,
lопdубsk'l, nawet
III
111
5.b.Ь.pozIomy .....· w raJskq kraJ
n\) ułudy..
k
h'a1
k'
POZ1OI1IY
kralD\j
uludy....
k
1l '. 1l ki
kj
h 'а!
.
azeby
ażeby takowi,
ta kowi, posyłaj'lc
posylajqc przekaz, zaraz na
па
Publicznosc,
Publiczność, aJa
dJa pi.;knej
pillknej gry i dla glogło- onso
оnзо eе angle
ang.e s eе zac. WI
w. yу . Sl\j
SI\) W ursl?
GieJda BerJinska.
Gielda
Berlińska.
l1I
miejscu
iejscu zaopatt·ywali
zaopatrywali swój
sw6j podpis potwierpotwiel'- §nego
śnego imienia
iDlienia cudzoziemca
сudzоziе1ОС& dotąd
dощd jej nie- N I.e~orzyst,!e
I.e~ol·zyst,!e USp?SOble01e
usp?sobleme gleldy
giełdy londyn- BanknoL)'
Banknoly rosrj.ki
rosyi,ki.•••
......
ra.. .. ~15 .60 216.60
d1.ellielll
d1.enielll rejentalnem
r ejelltalllelll lub policyjnelD
policyjnelD..
I
r
1·'
·
"
· · skleJ
sklej przemosło
РI'zешоslо Się
SI~ do
до Paryza,
Paryża, Frankfurtu,
"
"
"ПО
o . ,100.
do• .
216 21!.75
2U.75
р d 1t . - t t 1l
t tó
to znanego,
zn!lol)ego, nap
пар Yn/iwszy
ICZD1e, sWlqteczu1e
es CI'
С1'
Ве 1·
'е s's'-lo
\y.ol. na
оа Wan
\Van.,w§
"" ( ) P
ynąwszy !CZOle,
śWI'lteczme Wiednia
Be
l· 'e
ło sip oо Weksle
•• w§ kr.
kro
216.;11400
"'~ rze s5 aWleme
aWlenle ea
еа 1'1\
ra ne
nе 1\1'
al' ys
У8 w
\у si\j
sill zachowywa!a,
zachowywata, huczne bijlIc
bij'lc oklaski.
' wr. z.
z . eе "!
l'
r 101
mi
....
. '! P
Р I'.t.eraburg
I'.ter.borg kro
и.
214 .80 214.20
d.·a1l1atycznych рапа
dramatycznych
pana Texla, zapowiedziaue
zapo\l' iedziaue
Zeby
Żeby tei
też ta publiczność
publicznoM często
cz~to i dla swo- wodekm
wode 1l1 dotkliwodeJ . CIszy.
ClSZy. Ru.ch zmmeJksz
Z1l1шеJ SZУY tł
r
dl.
212 40
tO 2U.40
21~.4n
na
lIа dzieti.
dzień dzisiejszy w teatrze
t eatrze "Thalla"
"T halia" na
па ich ten zapał
_ара ! okazy\va1a!
okazywała!
P.
Р. I Sl~,
81~, k ursy prz uJllcych paplel'ó.w
pap1el·6.w spe
зре u I aа"
Lonu)'u
Lo .. u)·n
kro
kr,
2,).• 9 '" 20.49
20.33 ,/,, 20.56
I cyJnych
"
"
dl.
20.33'1
rzecz
r zecz stowarzyszenia pielęgnowania
p ieJ~gnowaDia chorych
cborych
cYJnych osłabły,
оз !аЫу, papiery
рар1егу zagramczne
zаgгашсznе zacz~zаСZ~- I
166.60 166.5.>
starozakonnych w I.odzi,
Łodzi, z powodów
powod6w nieKRONIKA
KRO NIКA
to w
\V wit;kszej
większej ilo§ci
ilości realizowac.
realizować.
ajbar·
aj bar·
•
\Yieden
W iedeń
kro
и.
2",
2'/,
zaleinych
zależnych od zarządu
zаrzч du stowarzyszenia zo"оKRAI0WA I ZAGRANICZNA,
KRAlOWA
ZAGRANICZNA.
dziej ucierpiala
ucierpiała renta wIoska,
wloska, ale takie
także Dy.kooto
Dyokooto prywatne
stało odroczonem.
wszystkie
G'
stalo
оdrоczоnеш.
\Vszystkie pożyczki
pozyczki rosyjskie spadly VI
w knr- I
в' Id L d'
d ' k
(_ ) Z teatru polskrego.
D rugi wyst\)p
(-)
polskiego. Drugi
wyst\jp go- Piotrków.
Piotrk6w. W ~obotę,
~obot~, t. j, 7 Ь.
b. m.
ш. si."
sie" noty
по1у I'osyjskie
rosyjskie stl'acil),
straciły li.
'/. m.
ш. Na gielgieł- Weksle
\у.о!. ~~ :ete~~IJr~S
:.te~~,Jr~S a.
а.
21"/
2 t "I..
8cinn)'
ścinny pa1la
palla Józeff!o
J6zeff!o Rychte:a
R ychte:a l'o,,:iódł
po,,:i6dl si~ zawiqzala
zawi'lzal a się
si~ tutaj n.a
п.а zasadz!e
zазаdz!е !l:ktu
R;ktu re- ~z~e zbozo,,:ej
zbożo,,:ej рпу
przy malym
шаlУlll ruchu
,,,сЬи pszenica \ Drlkooto
DYlknnto .'/.
. .
pod względem
spółka udZiałowa
stanlaly oо l/O
wzgl ~elD udzlałn
udzlaln publicznoŚCI
publiczno§cl bardzo jentlllllego sp61ka
udzшl'оwа Ziemian
Z l е Шl аn gu- ,I
, 1 zyto staD1aly
' /. m,
т,

(/)
d) 2. Zalicz)'c
Zaliczyć do pierwiastkowych
pierwiastkowycb koszt6w
suшу ргzу
,ш lе
przynalesztów kolejowych wszystkie sumy
zne
~ne rZ/idowi
rządowi od rozmaitych towarzystw z 1'0poodsetk6w, lqcznie
ł'lcznie z przynaprzyuawodu gwarancyi odsetków,
l]einemi
eż nemi procentami
procenta11li zaleg1emi
zaległem i i ро
po "kon
skon oО
lidowaniu tych su
suш,
Ul, które
kt6re wynioslł
wynios~ okoto
oko!o
500 milionów
шiliоn6w rubli l1Iet.,
met., takowe zamienić
zашiепiс
na
"а 8% obligacye lub akcye towarzystwa
zjednoczonych kolei państwowych.
pailstwowych.
e)
е) 3. Z obydwu tych kapital6w,
kapitałów, z kt6remi
гет; rzqd
rZ'ld przystąpi
przystqpi do towarzystwa kolei
państwowych,
pau"twowych, utworzyć
utwon:yc fundnsz oddzielny
do zabezpieczenia warto§~i rubli kredytowych,
wy~b, z tem
telO zastrzezeniem,
zastrzeżeniem, ze
że w razie ро
potrzeby fundusz
cZllści zreaf\lndusz ten może
100"е być
Ьус w cz.;§ci
"геа
lizowanym,
lizоwапуш, jeżeliby
jeieliby dla
dl ... zabezpieczeuia
zabezpieczellia wartości rubli kredytowych
kl'edytowych miała
шiаlа się
si~ okato§ci
_ас skuteczniejszq,
zać
skuteczniejszą, moneta
тоnеtз brzęcząca.
brz~cz/ica.
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СУД6б~~"\~~~а~~!~~зда
СУД6б~~~!~а~~~~~зда ЫиCYAe(l~~i!
\~~~a~~!~~3"a ми-I CY;le6~~~!~a~~~~~3Aa

no
ПО WYNAJllCIA
WYNAJНCIA
MIESZKAN IE

Istniej,!ce od r. 1818.
1 8 18.
Istniei,!ce
Mu-l
MIlponlolD> CYAeli
poHыхъ
CYAeii ~-ro
~-гo IIcTpol<?~cl<3ro
ПеТРОl<?~СК:\1'оl ропЬL'{Ъ
poDbLU Cp;cli
Судся 1-ro
1-го Uel'po[(oncl<aro
UeTPO[(ODCl<aro
ZAKŁAD У
Округа, Hr~aTIH
Иr~атlИ CY11I1IHCKill,
СУШlшскiJI, arnЖИ- .OKpyra,
.Округа, HrHa1'iu
Игнатiи CywUUcy.iii,
СУШUНСУ.iii, amашO"pY1'a,
obecnie pod finn%
finną
Ш
телwтп ующIli B'b
въ rop.
гор. JIOA
ЛОД911
ВЪ [те.lь,;тn ую щ i1i 8'b
8Ъ 1
'01'. .10_13J!
.10ДЗJ! B'b
въ
TC~.~TnylOmlli
911 D'bfTe.lb';1'UYlOll\ili
rOI'.
,
.l\OM1l
дои1; N. 1384-D, o6'bHllJUleT'b,
объИВдЯеть, Q1'O
что .l\O>lt
до >!'!; N. 1384-D, 06"81lJHC1"r,
оБЪИВJнеТ'I, '1"10
'1 " 0
skladajqce
składające się
si~ z szesciu
sześciu pokoi, 11 (23) <l>CBpaJI1ł
ФсвраJlЯ cero
сего 1885 ro"a
года 11 (:13) <l>enpau
Февраля cero
сего 1 ci>
с5 r.г. ~~ъ
.• 10
НI
w Warszawie, Srebrna Nr. 14,
" .
.•
въ 10 'tac.
час. l,'1'pa
),'тра D'b
въ rop
гор.. .lIO"JII
ЛОДЭII DO
по '!arOB·.
чаr08Ъ y1'pa
утра B
в..
"ор . JIOJJ;311
ЛОД311 110
110
.
.
. B'b
'b rop.
plzedpokoJU 1l kuchlll,
plzedpokoJu
kuсhш, z górą
g6r~ 1l IJ,trclIDuJlHoli
ЦtГ6лъняноii y=t,
y=:I;, D'b
в.. "OM~I
ДОИ~I )~1lJ'e!lbHnIlOłi
)~1;I'еЛЬ",IИОIi y.lIIu1l,
),.1II ЦЪ, Ił'b
и.. AOM1l
дом1;
pelec'J~ si~ d.
pelecaJ~
do kompletnych
k.mplet.ych urz~dz.ń
urz~dz.ii lub przebudowa.
przobud. w••
dwiema piwnicami,
piwnieami, na
па I-em piępi~- 1II1'apsa
Штарка nO"l>
ПОДЪ N. 1437, 6y"eT'b
будеТЪ ,lllTapK3
,Штарка 1l0A1,
Н ОД1, N. 1437 6y;r.C1'''
будетъ
BRO\V.ARO\V, GORZElNI
BROWARÓW,
GОЯZElNI i DYSTYL.AR~l.
DY STYL.AR~ l.
,у domu
аотп рр.
Dobl1\- npoAftnaTI,ea
прод:шаться "BlIlKlWoe
ДВIIЖIШое IIYyru;ec1'BO
Юlущество ,lIpo"ana1'bclI
, продаваться );UIIlKIUlOC
Д8llЖlUIOе Irnyru;ec1'Bo
Irnущество
trze w
pp. D . DobmPrleszlo 100 gorzeloi 111'Z,!dzila
Prlesz!o
urz,!dzila powyi.sza
. .•
npll8a.!,J1ea:aru;ee
пркяаДJlе"'ащее A6p:ury
Абраиу .1Ie~)la11Y,
Ле~)lаIlУ, JI)J"llа;режащсеВизьге.1
u)llIlIa;pClIUIII\CC BH3bre.lbMJIR1lraHЫIJIR t.Ган 6r11l",
6r1111\ w cilAgu
cilAgl1 10
]0 ostatnicb
ostatnich lat,
lllcklego
ul. 3ftSnlOąruomceCll
I<O- ·I<C 11II ApyrlUl"
шсklеgо & Co.,
Со. , od frontu 111.
заКJlючаюЩ6еск D'b
ВЪ .lIowMell,
Лошмеи, "0-·"6
ДРУI' и.иъ UaCJl1lAIIIII<aJl'b
lIаслt.ДI!IIЮIJ(Ъ !lO'
110·
Plany, katalogi ilustrowane maszyn wysytamy
wysyłamy nu i~danie .
Cegielniallej Nr. 1405. BliZsza
Cegielnianej
Bliższa ровъ
poB'b 11II lle(leJlII.
lIебеJШ. 11II out!leHHoc
оц'!;!'еиноо 1~ Kolluaro
KOlll1aгo AU'I"Olla
AI1'I'OlIa raUke,
Ган "е, 3a1<l1lO'taЗЗl<Лю'шKajnow!I~e .parat)',
Najnow!l~e
aparaty, dzialaj,ce
dzialaj'lC6 bez. przerwy
prze.rwy zz. re·
.
.
,
руб.,
py6., .Ha
.на YAOB:leTBoperue
УДОВ:Jетвореше Upe1'eH3l1l
I1ретензш lOru;eeCII
ющееся n'b
въ lle6e:m,
lIебе:JИ. ApolKK1l,
дрожк't, (\BIICBIIgnlatorem do pary S)'m
systemu
rnu 8ormann
Bormanna.
••
wшdотоМ w sskładzie
wmdomość
kladzle SehCIbleScllelbIe- XyuH
Хуны XOXMaHa.
Хохиана.
\IlbCM"
Iпье>1Ъ cany
с.'tлу uи KOJl6ac'b,
колбасъ, uп ou'lmeHОЦ'tненra lub w Redakcyi ,
Omlc!>
ОП}\С" 11
u OI\'IlIlliY
оц1НШу npo"aaac»HX'b
11]l0Aaвaeыыx.. 110e
иое 152 pyu.,
руб., na
на YAOB;JC1.
УДОВЗС1.'·oopcRie
80рсн i е
Пр6диет~въ )JOlKUO
ope.!,KeT~B'b
коашо разсиотрlШllТЬ
pascKo1'punaTb upe1'eRSiJl
I1рстспзiл reuoxa
Геноха Kpllrepa,
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
у
CYAeJlt:lro llpuCTaBa
Пристава n B'b
въ AeRb
,..ень
ОIlIlСЬ 11
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