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ko!ei musimy
пшsimу si~ zapoznac
zapoznać z gl6wne.
główne.
Z kolei
ш; рunktашi
kошunikасуi. Nicmi
punktami handlu i komunikacyi.
gdy§
gdyś IlIiasteczko
miasleczko &nul'
&nа/' mialo
miało pewne zna_паczenie, dzi§
dziś cały
са!у jego ruch
гиаЬ hand!owy
handlowy przeizedl
izedł do Karkoffzi na
па prawym
prawpn brzegn
brzegu Bahr·
ВаЬг·
el-Azrak, wainej
ważnej jako centrum
сепtгпш kilku linij
&,Ш/' pami~tnem
рашi~tпеm jest zo.Z:J.knrawanow)'ch, Smar
karawanowych.
mordowanicm ambasadora
mordowaniem
ашЬasndога Ludwika XIV
р,
IIlб\vi podanie arabskie
p. de Roule. Jak mówi
posqdzono go oо ch~
cb~ (:!: wspierania
\vspierania zaminru
zашinгu
abisynczyk6\v,
abisyńczyków, odwr6cenia
odwrócenia wód
w6d ilu.
Пи. Z cn·
са·
lej świetności
~wietno§ci tej stolicy pozostał
pozostal tylko je.
den ll1eczet
meczet i masa
шма ruin;
ruin ; jedyny przemysł
рrzсшуsl
jej l1lieszkanc6w
mieszkańców stdnowi wyplatanIe
wyplatanfu oardzo
gustownycll
_е slol\lY.
słomy.
gustownych w (Iesefl
deseil plecionek ze
Dzi~ l1ajwazniejszell1
najważniejszem miastem
шiаstem jest ''С/Ш"Clłal'lum,
'аm, polożone
poloione w ll1iejscu
miejscu zej§cia
zejścia się
si~ wód
w6d
Nilu Białego
Вial ego i
iebieskiego, jestto min..
шin.NillI
8tO kupców,
sto
kuрсбw, io!oierzy
żołnierzy i niewolników.
niеwо!nikбw. Ostatll!e v:~padki.
tn!e
~~padki, w~kazały
,чkаzatу .waino§c
.ważność jego pozyсу' nulit:u-neJ;.
nlllitlU'neJ;. Jako 0llasto.
ban~!owe nacyl
nllasto. han~lowe
bratoby wla§Clwego
brałoby
właśCiwego znaczeDla
zпасzеШа doplero
dopiero wtengdyby na
па rzece
n:ece Bahr-eI·Azrak
Bahr-el-Azrak 8tanql
stanqł
czas, g<lyby
l\Iost
most Illczq,CY
lączq.cy je bezpośrednio
bezpo§rednio z Etyopią
Etyopi~
Cze:\\'onego. Jednak
i ЬгzеgаШI
brzegami ~orza Cze:lI'onego.
przea роwstашеm
przed
powstaDlem Mahdiego,
Mahdlego, Chartum
СhагtuПl Ьуby10
lo na
па drodze do st!U'ia
st!Шiа si~ wielkiem miastem,
stеш, ~ylo ono nieJako
niejako j~dynym pośrednipo§redniklCJl1
bem IIllędzy
ml~zy Europq,
Europą, Egiptem
Eglptem aа proll'lOprowlDcyami
суашi Górnego
Gбгпеgо Nil~; było
by10 ono
опо teatrem
tеаtrе ш
,yszystkich
гuсhб\v wojennych,
wszystkich wypraw 1I ruchów
talll
tam się
si~ przygotowywały
przygotowywa1y rozmaite
гоzшаitе misye
шisуе
rel
rеligijпе,
igij ne, handlowe
]шпd!оwе 1I naukowe,
Po
Ро Clwl'twnie
С/Шl'lmniе możnaby
щоiпаЬу jeszcze na!iczyc
naliczyć
wiele miast
щ.iаst haudlowych,
handlo\vych, np.
пр, Ch8lldi,
Chendi, orygiformlJ: SWOich
swolch domów,
dоmбw, podobnych do
nalne formq
naparstka; w
\v czasie pokoju prowadzi zna,паnaparstlca;
cz"y
cZIlY hande!
handel z miastami
шiаstашi etyopskiemi.
еtуорskiешi. Na
ргzесiwпуш brzegu Nilu widziny Metamprzeciwnym
рбlпосn~gо KorКогśpiclu'z północn~go
met, prawdziwy §pic!u'z
dofanu; z wioskami
wiоskашi rozrzucooellll
гоzrzl1сооеПll pośród
pO§r6d
pól
bawełny zajmuje przestrzeń
рЫ tytoniu i bawelny
pn:estrzefi
do 100
]00 kilom
kiJош.. Do 6,000 kupców
kuрсб\v arabskich
nrаЬзюсЬ
i najllllliej
паjШlJiеj 1,000
] ,000 abisyiiczyk6w
abisyńczyków zwiedzają
zwiedzaj~
targi. Mieszkańcami
Мiеszkабсаllli Mctammet
Мсtаmщеt przejego tllrgi.
waznie
ważnie "'!
są Takrar,
Takrm', daJq,cy
daJ~cy przyklad ргасоpraco-
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J ubilellsze literackie,
Jiterackie, tak cz~sto i Ье.
Jubileusze
bez ża"аdnej widocznej racyi urzq,dzane,
urzl\dzane, przestały
przestaly
Ьudziб zajęcie
budzić
zaj~cie w szerszych kolach i interesujq chyba
сЬуЬа nczestników
nсzеstпikбw obchodu. Jednak·
J ednak·
ie
że ten uiywany
używany zwykle aа nawet naduiywa·
nadużywa·
пу sposób
sроsБЬ uczczeoia.,
та swoją
swoj~ dobrq
dobrą strony
uczczenia, ma
n~, .bo
. Ьо chociaz
chociaż Ье.
bez wyrozumowanego
wYl'Ozumowanego powodn, ргzурошiпа
przypomina nieraz oо zaBlugach
zasługach ludzi,
du,
kt6rzy wśród
którzy
w§гбd nas żyją,
zуjч, i pracuj/l,
pracują, !udzi
ludzi maта10
ło znanych, Ьо
bo skromnycb,
skгощпусЬ, niedostateczuie
niedostatecznie
oceniooych, Ьо
ocenionych,
bo glOwne
główne ich tytuly do s!awy
sławy
i nznnnia
uznania naleźąl
паlш& I wla§ciwie
w łaściwie do przeszłości,
przesztosci,
aаlе
le ,v
w dziejac!t
dziejach rozwoju u
uшуslоwеgо
mysłowego spolespo1eczenstwa
czeństwa zajmujq,
zаjпшj~ poczesne miejsce. D
Doo tama10 dzis
dziś zna_паkich рrасоwпikбw
pr acowników cichych i malo
nycll
należy wlasnie
właśnie Jan Kanty Gregoro·
Gregoronych naleiy
wicz, aаиtoг,
utor, który
kt6ry już
juz dawno wypowiedzial
wypowiedział
co
со miał
шiаl najlepszego
naj!epszego na
па myśli
тузН i ser
вегеи;
cu; ale
юе
to jego slowo,
słowo, bedące
bedl\ce dziś
dzi~ dla nas
паз niemal
stluшiоnу1О dźwi~kiem,
dzwi~kiеш, w swoim
swоiш czasie
сzазiе
stłumionym
ЪГZП1iа1о dono§nie
brzmiało
donośnie ś~iałą
s~ial,! pobudklJ:,
pobudk,!, której
ktбгеj
odglosy
odgłosy poruszaly
poruszały naJczu!sze
najczulsze strnny,
struny, odpo·
,viada!y
wiadały najsz!achetniejszym
najszlachetniejszym uczuciom wsp61współczesnego pokolenia.
Jakkolwiek działalność
dziа1alповб literacka Grego.
Gregorowicza zaznaczy1a
zaznaczyła si~ na
па wieln
wieJn pola~h,
glб\vпуш jego tytułem
głównym
tуtulеш do stawy
sławy Jest mla·
mlа·
по pisarza
паjszегszеш znaczeno
pisarzll. ludowego w najszerszem
znacze·
niu tego wyrazu,
wyr azu, Ьо
bo pisał
pisal nietylko dla lu!пdu, aаlе
le i oо llпdziе
udzie clla
аlа inteligencyi i trudno
dzj§
d z i ś po
powiedziec,
wiedzieć, w którym
kt6rуш z tych zakres6w ргаса
sów
praca jego była
byla płodniejszą,
p!odniejszlj, obfitszq,
IV
,у owoce.
o\voce.
Jan
J a n Kan
Kanty
ty Gregorowicz urodzi!
urodzil si~ w
Warszawie
Wal'szawie 1818 roku z rodziny maloruшаlоruosiadłej jednak
jedna.k od kilku
kilkn już
jui poko·
skiej, osiad!ej
!юi w stolicy,
pisal się
si~ jeszcze
stolicy. Dziaa
Dziad jego pisał
leJi
'У bardzo m10dym
młodym wieku
H rehorowicz. W
Hreborowicz.
zam ieszkał w Bielcu w Sandomier
skiem i
zamieszka1
Sandomierskiem
po sll1ierci
ро
śm ierci (lj
ojcl\
ca wzilll na
па swe Ьагю
bar ki cal'y
са1'у
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R\}korisy
R\}kО('liз)' oe.des1ane
пе.dез1апе Ье!.
bez zastne.ienia
zastneżenia-nie
-nie bVd,
bVdą zwrn.canc-.
zwrn.ca.nę.

wito§ci
witoś ci I sprytu do rzemiosł.
l'zешiоst. :Sprowarlzajq,
::>prowa(\zaj~
nie tylko z Etyopii kaw~,
ka\\'~, sól,
в61, ko§c
kość stoniosłoniow", lub zwi~.rz~ta, lecz również
гбwоiеz starannie
6taraooie
w'"
zbieraj!}
zbieraj1} produkty swojego kra.ju: miód,
mi6d,
wosk, tytoii,
tytoń, kukurydz~, gumę,
gum~, pachnidła,
paahnidla,
leki. Dostarcznjq,
Vostarcznjq, abisynczykom
abisyńczykom najwięk.
najwi~kcz~§ci bawełny,
bawetny, potrzebnej
potn:ebnej tym
tущ osta·
szej części
tnim
tоiш do tkallia
tkania Ьuгпusб,у,
burnusólv. Prowincye Su·
danu dostarczajq,
dostarczaj~ im
iш różnego
гбzпеgо rodzaj u wy\У)'rob6w szklanycll,
robów
szklanych, prócz
ргбсz tego broni i tala·
talarÓlv
r6\v Maryi-Teresy, które
ktбге wyl!}cznie
wyłącznie slni",
sluż",
za
,а Illonet~
1lI0net~ w Etyopii
Elyopii północnej.
p61nocnej,
okolicach płaszczyzn
pla.szczyzn głównym
g16wпуш targiеш jest SU!c-llbu-Sill,
Suk-Ilbll-Si/l, to znaczy: targ ojgiem
cn
сп Sin. Szczególnitlj
Szczeg6lni ..j gdy na
па rzece Atbarze
Atban:e
opndn", wody i D10ina
opadn",
można ją
jq przejść
przejM w bród,
ы'д,'
wtedy karawany ze
"е wszystkicb stron scbo·
всЬо ·
dщ się,
dzą
si~, i na
па targach zbiera
,Ыега się
si~ ро
po kilkann§cie
naście tysi~cy ludu.
1
ł ajlvainiejszel\l
ajważniejszem jednak miastem
шinstеm przeprzostrzcni mi~dzy
strzeni
шi~dzу Nilеш
Nilem aа morzem
шогzеlll Czerwonem
пеш jest Jlussa/a,
J\ussofa, zwana
zwann takZe
także рпе.
przez krajowc6\v Gach,
jowców
Оасн, polożona
poloiona na
па stromej
stГОПlеj wysoko§ci
kości 570 metr.
шеtг, nad powierzchniq, morza,
Пlогzа,
~ stóp
st6p skal
skał granitowycb,
grnnitowycb, wznoszq,cych
wznoszq,cyc!1 sie
Jeszcze na
па 100
]00 metr.
шеtг, po
ро nad plaszczyznq
płaszczyzną
i jej lasami
!а8ашi рalmоwешi.
palmowemi. Kassata
ла ssош przed .,
stawia widok czaruj!}cy,
czarujący, jedeu
jeden z najpiękniejnajpi~kniejsZJch w Afryce. JJako
szych
ako punkt strategiczny
jest ona
опа również
I'бwпiеi bardzo wazllll,
ważną, aа przed
роwstапiеш
powstaniem Mahdiego wielkiego nabra1a
nabrała
ona znaczenia w handlu tranzytowym Ьаbawelnq,
wełn~, aа takie
także dla fabryk, jakie tam
Шт pow8taly:
stały: skór,
skб г, mat
щаt i mydła.
шуd!а, W r.
r, 1865 rzqd
egipski próbował
ргБЬоwаl połączyć
poll\czy6 Kassal~
KassaJ~ z Bel'Berbel'em,
Suаkiшеш i Mas5uah linią
lini~ telegrate!egraberem, Suakimem
fiCZПII, ale pierwsza рг6Ьа
ficzn~,
próba naj
najzupe!niej
zupełniej się
si~
nieudtL1a
nieudała i zginęło
zgjn~lo przy tern
tem 300,000 wieI·
wielbllld6w.
błądów. W dziew
dziewi~
i ęć lat pó~niej,
рб~пiеj, w 1874 r.
г.
powiodło
powiod!o sill
si~ !epiej
lepiej i nrzlldzono
urządzono cat/}
całą siec
sieć
telegrafów
telеgгаfбw ро
po całym
саlуш kraju, pokopano m11Ó·
1Оl1бnicjlli
stwo studzien. Dzi§
Dziś z tego wszystkiego nic
już
nie pozostalo.
pozostało.
Mjasto
Miasto Ed-Damer,
Еd-Dаш ег, na
па półwyspie
рбlwуsрiе połupo1udпiоwу1О między
mi~dzy Nilem aа uj§cie",
dniowym
ujście". Atbary,
гу, niegdy§
niegdyś bylo
było takZe
także ЬЮ'dzо
bardzo ożywionem
оzу\Viопеш
bandlowo, alll
zostało ogniskiem Рl'Оproаl.! odkq,d zosta!o
p&gandy muzulmaiiskiej,
pagandy
muzułmańskiej, ргzуЬуtkiеш
przybytkiem niejako slvietycb
świętych i uczonych,
uczon)'ch, stracito
straciło interes
dla karawan kupieckich aа ca1y
cały ruch
гиС!l hanЬапd!owy
dlowy koncelltruje
koncentruje się
si~ w Berberze,
B erberze, dawnej

stolicy prowincyj
pI'olvincyj egil,skiCl,.
egil,skic},. Ztqd roz(>oczyna
cZyni!. sill
si~ droga
dl'oga najbardziej
паjЬагdziеj uczęszczana
ucz~szczana
przez knrawaoy,
karawany, mi~dzy Nilеш
Nilem §1'odkowYIl1
śl'Odkowym
aа morzem
ШОГZ6tп Czerwonem,
Czerwonel11 r przestrzcil ta
tn. WYIlO·
wyllO·
si 11ie
nie więcej
wi~ej jak 450 kilometrów
kilometr6\V i podr6~nik dobl'ze
dobrze zaopatrzony "w żywność
"у,опо§(: i woшоzе JIJJ
jlJ, przebyć
pl,zebyc w niespelna
d~ może
niespełna tydzie6,
tydzień.
Jest nadzieja, że
'е wkrótce
wkгбtсе kilka godzin ua
иа
to wystarczy, jak tylko przyjdzie
pI'zyjdzie do skuto
skut·
ku kolej ielazna,
żelazna, któm
ktбш zreszt!}
zl'eszt!} już
jui istnie·
istJlie·
je DtL
na przestrzeni
przestrzeoi kijku
kiJku kilometrów
kilош еtг6w miedzy
nuedzy
Suakimem
Suаkiшеl1l i małym
шalуm portem
pUI'tell1 Haudubem.
НаuduЬеш.
WtellCZas
Wtenczas Berber
ВегЬег stanie sj~ portem
pOI'telll ekspe·
еkзре·
dyjoYIll
(lIа ca1ego
dyjnym dla
całego g6rnego
górnego Sudanu,
Sudanu.
Suokilll jest najhezpieczniej
Saakim
najbezpieczniej zym
'УOl рогtеш
portem
morza
ЩОI'zа Czerwonego;
Czerwol1ego; polożony
po1ozony w okolicy na·
па
jeżonej
jeiooej рudlvоdпсшi
podwodnemi skalami,
skаtашi, wydaje siQ
Ьу6 jakby zamkniętym
być
za ll1kni ~tYIII ze
"е wszystkich stron
i to ,vyj
wyj'ltkowe
,}tko we położenie
po1oienie zjednalo
zj ednało mu
ти jesz·
cze w staroiytlln§ci
starożytności Il:Izwę
Шlzw~ "portu
"POI'tu IJOgбlV
bogólv
opiekullczych."
opieku(lCzycll,H Swieio
Świeio zasz
zaszłe
le wypadki uп
czyni1y
czyniły Sunkim
SlInkiш stawnym
sta\vnYIll IV
\о llistol'yi
bistoryi nowo·
iytncj.
żytnej. JJestto
estto miasto zupelnie
zupełnie kOSIl10pO'
kOBIl10rO'
lityczne. Arabowie,
Ашuоwiв, turcy,
turc)" mi
1Оi eszkańcy
еsz k аuсу Ha.
На
d~an",ut ~p.otykajIJJ
d~amaut
~p,otykajlJ, si~ tam
tal\l wraz z kupca.kupcami
ШI GrecyJ
GI'ecYI 1I Malty.
Malty, Do 12 statków
stntkбlV раго
parowych
wycll zalvija
zawija l'ocznie do portl1,
porlu, okolo
około 300
bark 1I"abskicll
arabskich przy\vozi 1'1",
1'11;, 861,
sól, daktyle
dakty!e
i r6iue
różue towary
to\Vtll'y europejskie, aby
аЬу w zamian
zашil\П
dosta(:
dostać niewolników,
пiеwоlпikбw, mułów,
lIlulбw, st.'usich
stl'Usich pi6r,
ko§ci
kości sloniowej,
słoniowej, gumy, wosku,
\vosku, piżma,
pizma, skór
зк6г
i t. р,
p. Kupcy
Kl1pcy niewolnikami
niеwоlпikашi przybywający
pI'zyby\\'ajqcy
tu z we\vnq,trz
wewnq,trz kraju,
krajl1, nie róini.ą
r6:lni,IlSi~
si~ od zwyНусЬ podróżnych,
kłych
podr6zoych, tylko tyle, ze
,е S'l
B~ otocze·
ni
ui rozmaitego
I'ОZ lПnitеgо rodzaju
rodzaj u kobietami
knЫеtашi i służb'ł
slш\Ь,!
\vI'acajlJ, z Ar"bii nic już
jш! nie pozostaaа gdy wracajIJJ
je z ich §wity.
świty.
Z Sllnkimu
SLшkimu taHe
także co
со rok wypływa
\vyplywa jakie 6,000 pIelgrzymó
рl01gl'ZУlllбw
w do Mekki. Krajowcy
ро
po najwi~kszej cz~ści
cz~sci mieszkaj~
щiеszkаj,! ро
po za
'а miaщiа
stem, t,vol'ZIlC
tworząc przedmieście
ргzеdшi е§сiе EI·Kcf,
EI-K cf, wi~ksze
,,'i~ksze
niz
вато miasto,
шiаstо, Ьо
dochudz~ce aż
а:! do BerВег
niź samo
bo dochodz'lce
bem.
bel'll, Głównem
G!6,vпеш zaj~ciem
zaj~cieUl ich jest transportowanie towar6w
towarów i zaopatrywanie miasta
шiаstа
,"с wszelkie a1'tykuly
ю,tуkulу iywnosci;
we
żywności; w lecie рО
po-·
10\Va
łowa ich przenosi się
si~ wraz
\\'I'az ze swemi
swещi trzodam i ,v
w góry.
dal1li
gбl'У.
\VninoS6
Suаkiщu
Ważność lJandlowa
handlowa i po!ityczna
polityczna Suakimu
dostatecznie już
jui jest ocenioną
осепiоп/} przez strony
wojuj~ce i krwawe
wojujące
kl'\\'awe sceny,
всепу, jakie tam
tаш zasdy.
zaszly.
Wszystko to
(о dowodzi jasno.
jasno, jak wielkiej
\vielkiej wa·
\уа·

cieżar gospodarstwa.
cieiar
gospodarst\\'8. Nie sdo
6z10 ono pomyślрошуs!nie, do czego, jak powiadaj'l
powiadaj~ 6wcze§ni
ówcześni zna·
,nа·
jощi
jomi antora,
al1tora, przyczyni!o
przyczyniło si~ takie
także idealne
pojmowanie obowi,!zk6w
obowiązków obywatela. W 1847
roku widzimy
widziшу już
jui Gregorowicza dzieriawdzierżawrJf,
r.ą, małego
шаlеgо folwarku
fo!warku na
оа Mazowszu, aа w kilka !at
lat роtеш,
potem, zl'ujnowany
zrujnowany materyalni~ ~skutek pozartl
pożaru i inych kl~sk
k!~sk losu osiada ,.
IV
Warszawie
\Varszawie i chwyta za pióro.
рiбl'О.
W 1
1'.
', 1850 zjawily
zjawiły się
si~ IV
w "Bibliotece
warszawskiej" pierwsze jego pl'ace:
prace: Obrazki wiejskie: "Karczma"
"Кllгсzша" i "1'an
"1'ап rzq(lca,"
rz~dca."
Ut\Vory
Utwory te ро
po raz
<а. piel'wszy
pierwszy wpI'o\Vadzaly
wprowadzały do
literatury polskiej prawdziwego chlopa,
сЫора, z je.
go rzeczywistem
гzесzуwistеш otoczeniem,
оtoсzепiеш, puszczały
puszczaly do
atmosfery
аtшоsfегу umysłowej
umyslowej prIJ:dy
prqdy swieiego
świeżego :po:роwietrza.
wietrza, Jeden z biograf6\V
biografów Gregorowicza
powiada, że
"е poprzednio już
jni Kraszewski,
Кraszewski, Pietkiewicz i Padalica malowali
malowa1i stosunki w!oBcinfiskie
ści ańskie na
па Litwie i Rnsi-prawda,
Rusi- prawda, ale W
w
tem
tеш odtworzeniu istnieje ogromna
оgгошпа różnica.
гБZпiса.
Gregorowicz,
GI'egoro\vicz, рошi11l0
pomimo ll1aniery
maniery idealistycznej, kt6rq
którą od innycb
innych przejlJ,l,
przejlJJl, w szczeg6lach
szczegółach
jest realistq,
realistą, korzystaj1lcym
kогzуstаjllСУШ umiejętn
uшiеj ~tпiе
ie z 01Ьгzушiеgо
brzymiego ~apasu spostrzeieii,
spostrzeżeń, zebranych
szczeg6!niej z iycia
szczeg6lniej
życia !udu
ludu w SandolJlierskiem.
Uwainy
Uważny czytelnik dostrzeie
dostrzeże j~dnak
jednak inne
jeszcze, głębsze
gl~bsze różuice.
гб7.пiсе, Kiedy "ymienieoi
wymienieni
antorowie Ьуli
tylko
demokratami
z przebyli
konania, niewqtpliwie
niewątpliwie szczerymi, ale więcej
wi~cej
teoretykami, Gregorowicz ukocbal!ud
ukochał lud ,viejwiejski takim,
takiш, jаkiш
jakim on
оп jest, przejq,t
przejq,ł się
si~ '"
IV
zl1acznej
шiеrzе jego poglądami,
роgl,!dашi, sch/opil
schlopił
znacznej mierze
si~, ie
się,
że tak роwiеПl,
powiem, duchowo. 'fo swoje
s",oje
odr~bne stanowisko
odrębne
stnnowisko okre§la
określa on
оп sam
sаш najlepiej w
\v wierszu napisanym jako obja§nienie
objaśnienie
do swego port;etu:
pOI't;etu:
Jam z surduta szlachcic z l'odu,
rodn,
Ale
А!е dusz/l
duszą już
jui za
,а m10dn
młodu
Вуlеш chłopem,
Byłem
сhtореш, Ьо
bo z kmiotkami
kтiоtkашi
Zbratalem
Zbratałem si~ smiechem,
śmiechem, łzami.
lzашi.

Gdym
wi~c cbłopem
głową,
GdJlII Ivi~c
сЫоре'" sercem,
sеl'сеш, glow,!,
СЫореПl w рiбl'zе,
Chłopem
piórze, chłopem
сhlореш mowq,
ШО\\'q, i (,
t. d,
d.
W yst~p literacki Gregol'owicza
Gregorowicza wypadt
wypadł
w tych \vlasuie
właśnie czasach, kiedy il1teligencya
inteligencya
nasza, zniechęcona
zniech~cona w swoich
s\voich oczekiwaniach,
oczekiwaniacll,
rozczarowana
ГОZСZЮ'О lVапа IV
,v sentymentalnej
sentymenta!nej demo
dешоk.'а
kracyi, której
ktбгеj l'ojenia
rojenia tak "Ba/I/ie
,'ва !lI;е rozwiali chło
сЫо
pi galicyjscy, upadła
upad!a na
па duchu
аисЬи i przel'ain.
przerażo.
na,
па, pod \vp/ywem
wpływem zresztl}
zl'eszt'! ogólnego
оgбlпеgо prądu
prqdu
w Europie, zwróciła
ZlvгбсПа się
si~ od razu prawie do
skrajnej reakcyi. 'l'en
'!'еп duch czasu wptynqt
wpłyn~ł
bezwątpienia
bezw'!trienia na
па ukształtowanie
uksztaltowanie się
si~ talentn młodego
tu
шtоdеgо autora.
autol'a, Gdyby wyst.'Ipil
wyst.'1pił ou
оп o
о
dzie.i~c lat wczesniej,
dzie.ięć
wcześniej, 1ll6g1by
mógłby wypowie·
\vypo\vie·
dziеб się
dzieć
si~ swobodniej
slvobodniej aа w atmosferze
аtшоsfегzе współ.
wsрбl.
czucia eieptego
ciepłego i zachęty
zach~ty serdecZllej
serdeczJJej rozwinq6
nąć się
si~ bujniej.
bujniej, Tymczasem
Тушсzаsеll1 trzeba było
by10
wchodzić
\vchodzi6 w kompromisy; dobrze j~szcze,
,е Gregol'owicz jakkolwiek llie
że
nie naleia1
należał do
tych
tYCll ludzi, którzy
ktбl'ZУ pl'zebojelll
przebojem torujq
torują sobie
зоЫе
dl'ogll,
dl'og~, do czego brakło
braklo mu gruntown,!
gruntowną wie·
dzq wyrobionych przekonail-pozostał
przekonafl-pozosta1,vier.
wieI"
nym
ПУIl1 gtosowi
głosowi swego
s,vego serca,
вегса, nie frymarczył
fгушагсzу1
nigdy swojlJ:
swoją mitoscilJ:
miłością aа jeżeli
jezeli nie m6g1
mógł wy.
\vypowiedzie6
со myślał,
шу§lаl, nie mógł
ш6g1 dać
dаб
powiedzieć tego co
swobodnego
s\vobodnego ujscia
ujścia swoim
swoirn uczuciom-nie
przykl'awa1
przykrawał ich do wskazanych ramek,
l'ашеk, nie
nic
koszlawit,
koszlawił, nie kap1onil,
kapłonił, ale chowal
chował w głę
g/~
Ы
duszy.
1
фосiаi
zamkniete
piecz~iq,
bi
I cllOciaż
pieczęciq,
milczenia,
шilсzепiа, zostawaly
zostawały tam one
опе jednak, n
nieiepokalane w swej czystosci,
czystości, niezwiędni~te
niezwi~dni~te w
swej kl'asie.
krasie.
Dla uwydatnienia warunków,
WЮ'uпk6w, w jakich
I'ozwijala
rozwijała się
si~ dzialalnos6
działalność literacka Gregoro·
,vicza,
wicza, pall1ietac
pamietać nalezy
należy jeszcze o
о tych
tycb okoliczno§ciacb,
licznościacb, o
о których
ktбl'усh wspomina
,vsрошiпа рап
pan W.
'У.
KorotyCtski
Korotyflski w "Tygodniku powszechnym:"
роwszеahпуш:"
"U nas
пав wtenczas niewoluo było
by10 ujmolva6
ujmować
si~ za
się
"а chłopem.
сЫореш. Antor
Antol' "Jordana" i autOl'·
autol'ka "Kape!usza
"Kapelusza cudownego" siedzieli w Oren
Огеп ·,
burgu. K
Kondrato\viczowi
ondratowiczowi !edwo
ledwo za
,а usilnem
l1silпеш
wsta,viennictwem pozwolono ,.ydrukowa6
wstawiennictwem
wydrukować w
pierwszym
piel'wszym tonue
tошiе "Gawęd
"Ga,,~d i rymów
гушбw ulotnych:"
"Bracia.
"Bracia w kapocie i bracia w siermiędze."
sjermi~dze."
W takich to warunkach
warl1nkach powstaly
powstały .Obra~·
.Obra.~-

'V

A
А dlllej:
dalej:
~ westahn&lem
westchn!}łem często
cz~sto cicho,
Zem w sur
вuгdпсiе
ducie jak na
па licho!
licho!

wi~r.r.
wi~rer.

mllzu1щабskiеgО'Ъyr;lЪу 1ll0giala §\v",ta
śWi ata muzułlOańskiegO"'bJIilby
moustalenia wolnej komunikacyi
llstalenia
kOlllunikacyi między
Illi~dzy
Mekk,! aа prowincyq Afryki zaludnionej
MekkI}
zaludoionej l1ajnajgOl'lilVSZYllli wyznawcami
wуzпаwсащi Koranu.
Когаl1О . Ale
Alc rę
г~
gorlilvszymi
ka Anglii spoczęła
spocz~la już
juz na
па Suakilllie,
Suakill1ie, aа czogo ona
Оl1!\ dotknie, już
jui na
па zawsze zatrzylI1uje,
T!\k zrobila
zrobiła z Ademuje, jak wiadolllo. Tak
п еш, Perimem
Регiшеш i taki los czeka Suakim.
Suаkiш,
nem,
Tym
Т)'Ш sposobem
sроsоuеш zapewni sobie
воЫе zdobycie caсn
/ej
łej doliny g6rnego
górnego Nilu
Niln dla swojego hanl1ап
dlu i wplywl1
wpływu politycznego.
politycznego,
żność
"по§6

ВРRЛ WOZDANIA TARGOWE.
TARGOWE,
SPR!
JVel,w.
lVełna. P
Ре
e 8 z t, : sierpni..
sierpnilL. 'V tygodniu uц
l>iegl)'m
bi egłym па
ua targu ttut.ejszym
utejszym nasłJ}piła
пазtJ}рirа zmiana
zщiо.па o
о tyt)"le,
(е, zo
ZQ dokoo8ue
dokonane trall%akcl'c
traшаkс}'с I,xh:oam:ały
ООzоо.ш:аl)· 8iIJ
liIJ wi elkq
rozmait.08ciQ:.
8przet.lAllo w!'1.)'stki)go
Э/~Оll
rozmaitościQ: . 8przeilAllo
wl'1.)'stkb go okoto S/!Ou
m.
т. ct.r. u&
оа potrzeby
potrzeuy kraju i f.8granicy.
zagranicy. Trzooil)
cz~M sprzudauej
cz~H6
sprzedanej il04ci
ilości przedlltawiała
przedatawiata well1&
wełna ewsanсwзаn
kowa w cenle
cenie ti6-G9 fi.,
w)'lllczni.e dla
kO\V8
fl., nauywnna
паuу"'nШ\ w)'llAczni.e
f:agraulcYi
u graulcYi do
<10 zagranicy r"wllie:i
równi eż odC!Jzto
оdсзzlо ~OO m.
т. ct:r
elT',.
·.rednio
cit>okiei wetny
we łny 8ukiennicr.ej
8ukiennic7.oj ро
po 00-105 fi.
fI.
-.r ednio cit>nkiej
Fabrykanci krajowi uabywd,li
Fabr)'kanci
uabyw"',li Webl\}
wettl\} z nad
"ад qis)'
ąisy j edllO 1l dwust.rzyi.nt
dwuslrt:.yżnt ро
po 60 klik"
kllk" fi.
fl. 1l zZ Baczkl
Baczki po
РО 60
óO
kilkt\ 11.,
fi., zakupHi
zakupili partyo odpadkó,v
оdраdkб,v z czesauki
czesanki
(welu
( w e łu g p\)dbrzu9Z11lł
Р'>dЬгzuзzn~ i z nóg)
пбg) ро
po 40 tI.
tl. i ро
po taki
t~kiejzc
ejżo
wełny gar
barskil·j. Zo
Ze sklA.do\v
skłlldó\v
cu oii ą
cuо
ч wi~k:sz, ilość
110з6 \\'eloy
garbarski'·j.
kupieckich spr1
spr1.edaoo
.edauo nieco well1J'
wełuy nl)·tej
mytej sposohem
арозоl>еm
fabl'yczoym
{аЬt'УСZОУЩ ро
po ceoach
00О8СЬ ba.rd.r..o
bard.r..o obnizOD}'c]l.
obniżo nye11. Okolo
Około
100
НЮ 111.
m. ctr.
cLr. §!'ednio
ś!'ednio cienkiej welnv
\vешv sukienniczej
sut.iеnпic.zеj ро
po
90 kilka fi.
fI. z.akupil:
2.aknpil: Jeden z m
moraws\ich
(al)rykal1.
orawskich fabrykan.
tбw
Łó
w.. Ponom
Ропот cen
сап nIe
П16 rróżnił
ozml siO od
0<1 povrzeJoiotypovrzeJniotygod'.liowego.
god'.l
iowego. 'Vetoy
'Velny Jnytej
mytej aposobem
.роsоЬеПl fabr)'cznym
fabrycznym
ulJi :ęłym okoto
około 6,600
aprz.edano w tygodniu
t}'godniu ubl:t{lym
6,ЬОО kgr.,
ро 1.70-5.46
].70-5,46 08 kilogram.
po
Bawełna.
Batcdna. 'Vedlug ost.atnjego
ostatniego sprawozdauis
sprawozdaois z
С 11
11 i cС 8 g 0,
о, przecietuy
przecieLuy atan bawełny
bawelny w tHnach
tипасh
C
Zjed
noczonych wyoosi obecuid 9Go/.,
ЗGОI" a
а pojodynczynl
pojoo)'nczYI1'
Zjednoczonych
stanoln Otlpowiadaj,
stanom
Otipowiadaj, na·ttpojllce procont)':
proconty: Wirgi\\'irginia 92, północna
рбtпоспа KKrolina
Км.гоliпп. 1*3. południowa
poluclnio,,'s KaroliKarotina. 96, Genrgia
па
Gem'gia 97, FLorydA.
FLofydn. 9;,
9;. Alabama
Ala.bama 92, MisМiз
souri 99, Louisiana
Теk.sаз !t2, ArkaWIas
Arkansas &6,
tю, a
а
Louisiao& 100, Teksas
''1'ooesscc
! 'cnesscc 97°/°'
970/0'
Zlюit. B
Zooit.
в C
С r 1
l i DJ
о , 4. sierpnia. 'Vslystkie
'VsIJ'stkie ,v
wiaiadomo§ci
domoś c i nadp.slafle
oadp.słane dzis
dziś z lipskit:go
Iipskit:go mllJdzynarodomil;dzynarodoW8gtJ
пазiОD, 8\viadczt
!hviadczł jeduor.godoic, ie
że w
\"
weg') targu nasion,
Lvn1
tvm roku pnedstawiat on
оп obraz bILrdzo
bardzo smutny_
sпщLI1У.
611roty
pozosta\\'aly ci,glo W
w Jrauicach
Óhroty terminowe pozostawały
nadzwyczaj ciasnych,
ciasoJ'ch, aа towaru rzeczywlstege
rzeczy wlstege zu?оп
pelnie nie
ше nab)'wano,
nab}'wano, tak małym
шаlУnl l))'t
byt popyt. Pod·
CLIlS
иllS gdy
gd)' z\vykle
zwykle na
па targn
targu nasion
пазiоп wielo tysi~C)'
tY8i~C)' wljCwęc·
pli zyta
pll
żyta rzeczywistego zmienialo
zmieniało llabJ'woow,
Ilsbywuów, wczobylo 7.adnego prawie ruchu, czego powo·
raj nie było
dem było
b)'lo gI691'nie
głównie przekonanie,
pnekonanie, ze
że w Hrodkow)"cll
tirodkowych
Niemczecu zbiory 7.yt&
żyta b~dlł
b~d1l! o
о Wiele
wlele
i zaohodnich
ze.ohodnicb Niomczecu
obfitsze,
obfit.szo, aniieli
aniżeli moż
шоzпа
na było
b)'lo przypuszcza6 z dn·
<ln·
wnif"jszych
\voif"jsZ)'ch sprawozdań
зрга\vоzdаn o
о staoio
sŁanie zasi
zазi WIÓW.
~\VOW. 'J'akic
Takźo
,.,
partyar h ofiarowaue
oftaY'owaUB ziarno
юагпо nowego zblorll
ntat"
w party.r
zhiorll mat"
tylko oa
u a potykało
pot.ykato chę
cb~c
ć kupna; dobre
f10bre gatunki kraj 0o-

kl" I ":!:arysy
k,"
":!:агузу wiejskie" HGregorowlCza, :i1e
:i1B
zaledwie w koiicu
końcu !at
lat pięćdziesiątych
pi~6dziesil),tycll stosunki zmieniły
zшiепi1у sill
si~ na
па !epsze,
lepsze, wyst~p
wуst~рпjе
uje on
оп
w innej roli, już
jui jako pisarz dla
а!а !udu,
ludu, wydajlJ,c
dajIJJc "Elementarz dla chłopców
сblорсб\v wiejskich,"
"Ksiqzeczki
"Ksiqżeczki obrazkOlve,"
obrazkowe," "Obrazki IIistoryhistoryczne" itd., pis7.qc IV
'У "Czytelni niedzielnej" i
redagujl\c
redagując "Kmiotka."
"Кшiоtkа." Zaslugi
Zasługi jego na
па
tem ро!и
tern
polu nie mniejsze SIJJ
ВlJ, od
од poprzednich.
Pomimo
Рошimо zmienionych dzisiaj wymagań
wyшаgаu smiaśmia
10
ło zaliczy6
zaliczyć możemy
Illоzешу "J
"Janka
anka z B
Bielca"
ielca" (piва1 pod tym
sał
tуш рsеlldопiшеm)
pseudonimem) do wzorowych
pisl<rzy
ludowycb, SIuszn!!
Sluszn!! jest nwaga
uwaga je·
pis
.. rzy ludowycb.
dnego z krytyków,
krуtуkбw, ze
że Gregorowicz cz~sto
patrzy1 na
patrzył
па !ud
lud z okien dworu (coprawda,
było wtedy innego ohserlvatol'yulll),
ohserwatoryum), nie·
nie bylo
kt61'e więc
które
wi~c z utworów
l1twогбw jego przy zmieniozmienio·
пусЬ stosunkach straci1y
straciły SW!}
6W~ wartość,
wагtosб, ро·
po ·
nych
zosta1o
zostało jednak wiele takich, któr
kt6ree i azisiaj
dzisiaj
з!! bardzo chętnie
ch~tnie przez wieśniaków.
wiе§пiаkб,v,
czytane są
Talizmanami temi, które
kt6re zapewniają
zapewniaj~ im
iш
dlugotrwal&
długotrwałl! mlodos(:,
młodość, 81).:
SIł: n
niezaprzeczony
iezaprzeczony
talent autora, znajomo§c
taleut
znajomość zycia
życia ludu wiojwiejskiego i szczera, gorl\ca
gorąca. milos(:
miłość jakll
jakI} dlaii
d laii

iywi.
żywi.
P
Рошijашу
omijamy róźnorodn~
гбzпогоdпq a
а pożyteczną
poiytecznq. dziadzia łalność Gregorowicza, jako wsp61pracownilаlпоsб
współpracowni
ka pism rolniczych, redaktora pisma satyrycznego "Wolne zarty"
żarty" itd,
itd. Do wieuc.'1.
wieńc.'l.
zaslugi
zasługi obywatelskiej, jaki zdobi jego cz010
czoło
wуstагсzч, !iście
wystarczą,
Шсiе dębowe
d~bowe i kwiaty polno,
zerwane przez wdzięczną,
,vdzi~znlj, dziatwę
dziatw~ wiejsk:}.
wiejską.
Podnies6
Podnieść tu jeszcze naleiy
należy niezwyk1,!
niezwykłq, Sllsumienno§(:
Gregol'owicza, Po
Ро uwlaszczeniu
mienność Gregorowicza.
uwłaszczeniu
wlościnn i radykalnej
stоsu пkбw
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aicr. wrz.
,
.,
, ,
'w)'ргаwшtа sceno swemu
'wyprawmła
swешu kochankOWI.
kochankow1. gdy niemieckiej.
613/J2
6111
u , na
па list. gr. gr. 6
5 31
1а,
s, na
па gr. st..
at.. 661/.
/. р.
p. AmoАщо
'
Order sw.
św. Anny
A.nny klasy trze- przyniesiono lej kapelusz, za który
kt6ry ów
бw adoraador,,Londyn, 5б sierpnia,
sie1'pnia, Na wiadomość
wiаdощоsс o
о kOIlkon- rykanska
Г)' kашkа laśsza
IaAзza o
о '/.. р.
p.
urz~nik do szczególnych
szczeg61nycb poро. tor zaptacil
zapłacił 700 Cr.
fr. Pauna
Раипа Cora rozgnie- centracyi
centl"acyi wojsk
\Vojsk afga6skich w P
endideb ' Ne
..·York, 4 sie,pnia.
'У N. Or16l\'
Ог16<\
Pendżdeb'
New·York,
sle<pnia. Bawt:lna 10'/" \V
•
nie
9'/,.
9'/..
Oiej
Olej
,ka101Y
aka~ly raUnowanv
raOuowanv
70'1,
7U'/,
Abel
АЬеl Test
Те,;
przy gubel'natorze piotrkowskim BoВо- wana
"апа rzucila
rzuciła go najprz6d w twarz kocImnkосlшп zo
'О tnly tam
tаш ,yysJaue
wyslaue i 1V0jsk~
,vojsk~ 1·osyjskie.
l·osyjskie.
8'/,.
8'/
..
w FiladelUi
Jo'ilade10i 8'/
8'1
•.
' urowy olej skaleT
akalc1 7'/ •. Cert
Certy·
y~IY. BtBnislllwa
~w.
Stanisława klasy trzeciej _ роpo- kowi aа potem pogniotla
pogniotła i (>odeptala.
podeptała. Ope.
Оре.
sicrpnia. Z pOlvodu
powodu nabycia.
uabycia. 61<&\1
Huty pipo
pipe Iiu.
liп. 9,' c.
с. M~ka S
3 d. 85 Co
со CzerС.ег
piotrkowskiego inZyniera
piotl'kowskiego
inżyniera gubernia!.
gnbernial- racya
гасу" ta
(а spra,vila
sprawiła jaj takI}
takl) ul~ę,
ul~~, ii
iż wpadln
wpadła Berlin, fi/) sierpnia.
wona Plt.elljl".&
pueuil".& ozima w m.
т. 1l d.,
д., na
па sieI'.
sier. 99 J/, c.,
с.,
w dobry
włożyła pol~many
пiешiесkiс towarzystwo
tow.arZ)'stwo kolonialne
kоlопiаlпе oa
оа wr.. 1
I d. 1'1, cс.• na
па paź.
p.i. 1lu.
и. S'I.
3'1. 'c.
·с. Kukury.
KuknryDziecbciewicz.
доЬгу hunlOr,
Ьио.ог, wloiyla
pOI~n1finY kape.
kBpe- przez niemieckie
nowych terytOl'y6w
terytory6w na
па wscbodnicb brz~gac.h ,l.a
,1•• (no"o)
(no "a) 52'/,. Gukier
Gulcier (t.ir
(tRir refining
refiuing Musco.atle,)
.IIо.соуаt1е,)
_ Uwolniony zostal ze sluiby
służby ua
иа wtawła- lusz na
па glowIJ
głow\) i pojecbała
pojecbala w nim
пiш ua
иа spa·
зра 110"Ycb
5.02'1,. Kawa
Kowa (I.ir
(lAir Rio)
Шо) 8.50. Lij (\Vilcox)
(lVileox) 6.96.
6.95.
,пе zt),danie
сеl·. Za kilka dlti
pa.ryzanki 110sne
żądanie telegrafista d1'ugiej
drugiej klasy, se- cer.
dni w zystkie paryżanki
no- Afryki,
Afl-yki, starcie z Zanzibarem
ZlIоziЬю'СЩ stalo
sta ło si\}
si\) nie- SIouioo
Słonioa ~'Ił'
~'I..
Fracht
Fгacbt zboiowy
zbożowy 2'/•. Jawne "p.'"р.'
kretarz kolegialny Holo\\'iiiski
Hołowiński Alek!W.nder sily
siły kapelusze oо ksztllltach
kształtach połamanycb.
РQlашапусЬ. aа unilmionem.
krcta1'z
uoiknioncm.
sy
ау ;pszeDlcy
IpszeUlcy SS.4OO.000
SЭ.400.ООО bu....
Ьп.... kukurydzy
kukury<lzy 5.600,0(}()
5.600,OOU
bun... Pst.onic)' wywieziono
Ьоа!:
wY'vieziono w ty)(Odniu ub~cg(y,"
uЫсgl)' щ
od d.
<1. 13 lipca
liрса r. Ь.
b.
czem
сzеш kt6ry był
Ьуl bardziej pomi\}ty,
pomil)ty, tem
tеш był
Ьуl
Konsta nopol, 1)
l) Sie1·poia.
sierpuia. Z
Zapewniaj
apewniajq,.
ą,. portihv
portO,. atlantyckich
atloutyckich d!anów
а!ап",у Zjeunoc?OlIych
Zjeunoc?OlIyc11 ,\"
tlu W.
\'1.
_ Poczciwa pomoc.
pomoe. Jeden z ,vla§cicieli
właścicieli szykolvniejszy.
szykowniejszy.
że AnAn·glia
glia IV'j's
wfS /tpil:!.
/fpil:l. do Porty z propo- Brytauii
Вг)".оН 66,1)00. <lo
а0 "raucyi
"r.uc)'i --,
--о do innych
innycl. pnrpurfabryk stolarskicb
stolarskicll w '\Varsz",vie
'W arszawie zauwa.- Stowarzyszenie dla ochrony
осЬгопу lIltod)'ch
młodych tu, ie
t6w hłdl1
l~dl1 s~~~
з~~~ S,OJO, z Kalifornii i Oregonu
Oregot\u do
d()
tów
'УСУI} okoll:>cyi
okullucyi EiPptu, [\
l\ to W
'У cclu
ccll1 §ciści- W.
\У. Brylami
Brytatlli 20.000, do I~
1~ lu .latego
.talego _.- kwr.
iywszy,
жрvszу, jak donosi "Kur. Warsz.
\Varsz. rlri , iz
iż cze- dziewczl!t, przybywajqcycb
przybywajllcych z Anglii,
Allglii, zalozozalożo· zycyą
ladi
pomilllo dobrego zarobku jaki no
ladź jego, pomimo
по w Brukseli. Do os6b biorl!cych
bi01'l!cych udzio.l
udział §lej
śl ej zego . z/Jliżen\A
фliZе'I\А sie do
<10 Turcyi
Tllrcyi z I1wagi
uwagi
znajdowała IV
'У fabryce, coraz bardziej finan- w stowarzyszeniu nalei"
należ" i dyplomaci.
dурlошасi . Zaznajdowala
na
па kOJl1plijacy
kошрlijaсу , ad
ад g.l·anicl!<
granicą, afgańską·
аfgабsklt·
sowo upadać
uраdаб zacz~la, postanowił
postaDo"'it wykryć
"упус raz ро
po zaloieniu
założeniu towarzystwa
towllrzystwa zglosilo sili
si\}
Warsz~wSka.
Zdoiаб (Z<lni.G
Gielda Warsztwska.
Zdoia6
<lni.S
prączyn\)
ści- oо opiek\}
opiek\) 115 młodych
prtyczyU\} zlego. Po
Ро kilkotygodniowej
kiJkot)'godniowej §ciшlоdусЬ dziewczllt.
dziеwсщt.
OSТATNIE WIADOMOŚGrll'ANDLoWK
WIADОМОSGпtАNDLОWК
2,«aI101o
gieh1.y_
2'«&11010 koucem
kotlcent gielt)y.
sIej
slej obserwacyi spostrzegl,
spostrzegł, ii
iż wszyscy nie·
- Rezultaty
Rezullaty spisu ludnosci
ludności w Konstanty·
Konstantyla
Za weksle krótkoterminOWI
kr61kolermlnowI
mai
mal pracownicy
p1'acownicy wi~kszą,
"i~kszq, cz~ść
cz~§6 pobieranego nopolu zostaly
zostały niedawno ogtoszone.
ogłoszone. 'hiniclinie·
Berlin.
sierpt ia. Widnokrl}g
Berli". fiб SiCl'pt
'Vidnokrl)~ politycz4975
49.72
.zl11uszeni byli obrllcac
obracać na
па male
шаJе Olano
шапо powszechnie, ie
że Konst,antynopol
Коns!,впtупороl ma
та ny wypogo<lzil
zarobku .zmuszeni
wypogodził si\)
si\} zoacznic;
znacznie; kontrmina
kОDtгшiпа nie
nic oa
оа B.rlin
Borliu .a
<а 100 mr.
тг.
10.11
10. 1~
1O.
'd .
. dl
д!
. lI
. .
II
11 I.oudyn
I.oudYIl II11 l~.
procenty, które
kt6ro 1'egolarnie
regularnie scil!gal
ścil!gał od
од nich
nicb ludnosci
ludności półtora
p61tora miliona,
шiliоnа, tymczasem
tушсzasе1l1 ok8.·
ok&· znaj
40.45
40.40
znaJ uJąc
uJt),c oparCIa
орагClII.
aа SWOIC
SW01C 1J operilCYJ
ope"(lCYJ Z01iZD1Z- "Pary.
"Рагу, ,,1 00 fr.
[г.
co
со tydzie6 "dobroczyńca
"!lоЬгосzyбса ludzko§ci".
ludzkości". 'Vla
Wla ·- zalo
zało sill
si\} jej tylko 870.000. z których
Н61'УсЬ cuсо kowych,
8'.15
8'.16
81.15
81.l6
kowycJ!, prz.y.tQpuje
prz.y.tępuje do
до pokryć.
pokr)'c. KUl"8)'
КШ"зу nie "\Vie.l.i1,,
"Wied.ń" 100 d.
n.
Sciciel,
ścici el, zawezwawszy
zawezwa,yszy do
до siebie lichwiarza, dzoziemców
d zоziешсбlV 112,000. Polow\j
PołOWI) ludnosci
ludności 8tllsta· postąpiły
postl}pily jedl1ak
jednak znaczniej w kierunku
kiеruпlш
z. plplery
plplory pań
pa ••siwawe:
lwowe:
wykupił ,yszystkie
wszystkie znajdujllcc
znajdujące si\)
si\} u niego nowi!} mabometanie,
шаЬоmеtaпiе, dl'Ugq,
drugą, za§
zaś połOWI)
pololv\} wy'уу zwyżkowym,
w)'kupil
~9.20
89.00
89.óO
z'ууikОWУШ, gdy!:
gdyż giclda
giełda pogrl1żyłasi
pogrl1iylllsi Q
ę ,vkr6twkr6t- i.isLy
l,iaLy j,ikwi.l.
j,ikwi.t. Itr.
"г. 1'ul.
I'оl.
~5.60
~6.60
96.&0
weksle, ,vynoszt),ce
wynoszące l'azem
razem l·S.
1·В . 1,236. oznajoznaj· znawcy
zDawcy illnycJ1
innych 1·eligij.
l·eligij. \V
\У sluibie
służbie rzq,dorzą,do ce
се znowu
znolvu ,.
bezcz)'l11lOSci.
Ро- ilu
1\о•. l'ot.
I'ot. W.cholluia
\V.cl,o,luia .' . .
IV z\vyktcj
zwykłej sobie bezczyn
ilOŚCi. Po98.~b
fJ.40
llIujllc
D1ujqc zarazem
ZЮ'аzеш pracownikom,
praco\\'nikom, iz
iż nadal splaspła- wej (za \vylqczeniem
wyłllczeniem wojska) znajduje
zпаjdпjе siO iyczki
сiеsчlу się
si~ . ZraZll
zl':izt1 popytem,
popyte1l1, Li.tj'
Zi ......z 6D <.
J,iL. A.
А.
życz ki l'osyjskie
rosyjskie cies.'yly
Li.lj' Z... Zi.m.
r. Lit.
9885
98 S5
98.40
са6 będą,
enć
b~q, dlug
dług jj emn,
еl11П , z 111
li! jednakże
jednakie r6:!niCl\,
r6źniCl\, 23,500 mahometau
lllаhошеtаn 11 300 greków,
grekow, 450 or01'- p6~Iliej bylJ w
9550
9560
\V zu pelnem
pelllem zaniedbaniu.
zаniеdЬапiu. ,Giet,Gieł- Li;LyZ~t
Li;LyZ~L. M:\V~~~::;e;
М:\V~~~::Ю; 1l
95.60
96. ОО
ii
iż pienil!dze, które
ktб1'е dot!}d da,vali
dawali na
па splatl)
spłatę mian,
шiап, 150
lБО katolików,
katolik6\v, 3- prot.estantów.
р1·0t.еstllпtбw.
9375
93.75
da zbozolva
zbożowa była
byla '' dziS
dziś t1'oclllJ
trochę lepiej usposo" " _. "
,,11
92.75
G2.76
92 75
p!ocentu,
p!ocentn, obracać
ОЬ1'асас si\)
si\} blldą,
b\}dq, na
па spfat\}
spłatl) ka_ Nowy rodzaj prenumeraty. Niеktбге
Niektóre pi- bionl},
zdQłaly podniesc
podnieść Sl~
nieco.
""
"
bionq" kursy
kU1'SY zdQlaly
B1~ llieco.
":~
9240
924<1
92.40
pltalu., .
pJtału.,
.
srna
бта londyfiskie
londyńskie 7.acz\jly
zacz\lły 11rzyjmowaC
lJгzуjшоwаС prenn·
p1·enn·

KRONIKA
KRONIК.A

,V

f

OSTATNIE

"W

. Petersbu,g 4 Sierpnia.
sierpnia.

Wykaz
\Vyknz lJaoku
hanku paiistwa
рniiзt\V8 z Li~t.J Z~t. M.lud,.i
M.l!ud,..i &r.
&г.

1l

8~ . 76
75

-.-

tan kas)'
kasy 105,225, 95 (ubyto
(ubyło 001,1)58)
:- " Sm t ~c h dla fez."
łez." wydawD1ctw~
wуdаwшсtw~ rredakedak- meralI)
merat\} nietylko na
па cale pismo lecz i na
па d.4.
д.4. sierpnia.
ta.n
001,1>58)
-.,kupiolle efekty 23,164,8.i5
23,164,8.iD (puyb: 145,772), r.aliczki
JI
n
tJ
..
'1
)łН 1:~
86.75
ey~ ,!Kolcow" ~a k.orzygc
cy~
k.orzyść pogorzelcow gro- wycinki t. j. pewne dzialy,
działy, które
kt6re kogo in·
iu- .kupione
-.na
па 1o\\'ary
towary 112,7~3
112,7ц3 (bez. zp1i.any), ,Jlliczki
,.a1iczki na
па
"
"U
"
11
,.
JI
dZlClI~k1Ch, uka.ze Stl)
dZlen~k1ch,
б1\} w przyszłym
przyszlym tygodmu
tуgоdпш tC1'esuj1i<
tru'esujlł aа mianowicie: teat1',
teatr, polityk\j,
polityk\!, sprasp1'a- papiery
papicr)' public.oo.
publiczne ~,035.~58 (ub)lo
(nb)lo 4.413);
4.413); ta.аGielda Berlinska.
B erlińska .
30J
301.60
.60
201.15
2fН
.15
na
па ",dok.
WIdok. publiczny.
..
wozdania handlowe
wozdauia
h"ndJowe i t. d. Niekt6rzy
Nickt6rzy pre·
pre- liczki nR
па akoye
ako)'e i ohlig.13,827,S6-1
оblig.lз,827,S6-1 ( uby:o
u6),:0 ll G,91U);
в,910); ra.
го. ·, lhuknoLy
lJ~tlknoLr r y
yjskie
jakie %flrRZ
%,.,rRZ .,
201.25
201.50 201.26
cllUnek bieiący
biei,cy mUlisteryum
mU1ister)'um finansńw
Нпanзnу,. 27,7 5,024
1J
It
\Io,t.
chunek
u
Ił
UI\ dolJt.
:- Tantm ko szte~ . Dom
DOD1 schroru~D1a
sсЬГОlli~ша sw.
św. numerują,
l1U1пеrujq, jedynie
jed)'nie ogloszenia.
ogłoszenia.
2OOjiO
201.l5
2!11
.15
2OOliO
,
(ubyło :a,ts88,968);
:a,łS88,968); iuse
ioa8 rachunki bid'lce
bie.1:'lce 72,519,694
72,518,694 Weksle
\Vek.le na
па Wanu.wo
\Vanu.wo kl'.
k.r.
bl1kolap w Hru~t~szo~le
AI1kołajR
Hru~,~szo~le utrz~muJe
utrZ~ШnJе cztery
_ Armia zbawienia wr~czyla izbie .~min
шiп ((ut»)'10
20075 200.70
20076
przyb. 1,604,676); zastawy
zasta,...y oprocentowo.nc
оргосепto\... о,пс 2d,7I
2d,71 i1,t.i22
il,t.i22
11
l'eteraburg
Petersburg kro
п.
przyl>.
osob!.
oso b!. Da
па k.t6re. ~z~enn
~х~еПnlе
le . wydaJe
wydaje trzy koko· w Londynie petycy\)
petycy\} w sprawie deD1orali·
dешо. гali (przyb. 325,<>63).
199.60
199.50
19950
..
"d1.
II
"
dl.
:Ы.;:ИJ
:M.!:JV
20.39
2О.39
p~eJkl. J nz bOJD1eJ~zym
Jl~eJkl.
hOJn1eJ~zyrn Jest dom
dош schrome:
sсhгоше: zacyi. z powodu artykułów
агtуkulб'V "Pall-Mall-Ga"Pall-Ma\l-Ga- . Petersburg, 4 Sierpnia.
Siеrрпiа , 'Vcksle
'Vсkзlе na
па Londyn 21P/h
2131/. ,
.,"
l,ondyn
kTo
п.
11 na
20.33
20.SS
2<1.33
3/ !la.
Ш\ lla.mburg
llа.щЬuгg 202
2023/4'
Аюstегdащ 119
1191/4'
Ра·
clJ.
ma
ша dla w~ów
"~6" w Klasn~lUstawle,
KtaSn~lUstawle, pome,~az
рошеl~аz zette" , opatrzonq,
opatrzoną, 395,000 podpis6w.
podpisów. ZIv6j
Zwój na
h па Pa·
h !l&. Amsterdam
Ilj2 GO
16260
1 62IЮ
16260
ryz
ryż
7011/8:
7611/8:
1
1
/,
/,
impcryały
jmpcryaly
8.29,
r08yjska
r08уjзkа
prc
pre
rn.iowa
miowa
':
\Vj~~leu
Wj~~ł6u
kr.
kro
w.ydatek dZIenny
,v.ydlltek
дХ1еnпу na
па kazdlb
kazdq, osobl)
osobę 'VYDOS1
wynosI w papie1'u,
papieru, lIIies zcz llcy podpisy, dlugosci
długości 3 mil
шil
2'1•
pożyC2ka l·ój
!,бj emisyi
enlisyi 21, takd 11 om. 212'/"
212'/21 rcr
ro- OJllk~nto
OJllk~l\to prywa.t.
prywat.ne
ne
2'/.
2'1.
pozYC2ka
JJlm 8 k o p . .
J1lnl
.
. . angielskich, wieziony
wieziol1Y był
Ьуl na
па wozie eBkoreskor- syjska
18;3 14ó'/.,
14&3/" II
Il pożyczka
pozyczka wschOdnia
wschOdni.a
.' .
ayjska poi. z r. 18j3
1h,
. - Teatr lIolskl
Jlolskt IV.
'". P~tersbnrgu
P~te1'sbllrgu w sezo~l
беХО~l eе towanym
tоwапуш przez
p1'zez gwardYl)
glyardy\} armii
al'шii zbawienia.
z!Jawienia. 1J6 1
h.1 Ul
Ш poi. wsohodnia
\vsohodni& 9&3/
9&3/44 i 6°10
6%
renta zlota
Gielda LOl!dynska.
Londyń s ka.
ZImowym
pOJJle174.; 60/0
bOlo listy
list1' ?osst.
7.Bst. ziemsko
ziemsk. 14.4 11/8
rosyjsk. We;,kltlu
/ 8,' akoye rosyjsko
Zlmо"уш JJle
ше prZYJdZie
przr.JdzlC do
ао skutku, роше\Ve;,kltlu 'tltl.
1'" l'~ł.erahur.;.
l'~l.erllllUr.;. .
23'1.. 23'/.
23'1.
,,·iel.
wieI. D. 2'.. 240, kolei
ko1ei kurska-kijowskiej
kur.ko·!iijowskiej 319'/,; !)y.kouLO
waż
p. Siema9'lko
"а' р.
Вiеша9'lkо nie otrzy ma!
шаl potrzebne·
Uylkouto 2
р
petersburski
ешsЬurзki 1H\.Uk
bank dyskont
d1'skont ewy 651, warszawski
warsza\\'ski
go zezwolenia.
dy,kootowy - rosyj,ki
bank dyakontowy
rosyjski bank dlo
dla boud10
bondlu
3/4%'
_ Eisenbahn Tariffrage in Russland von
zagr:S05
zаgr,'ЗО5 t1 // 22 ,, dyskonto prywatno 5
53/4%'
Berl1n, 5 sierpnia.
Berlin,
slerpnla. liilety
lii1eLy bouku
banku rosyj.klego
RUCH TYGODNIO\VY
TYGODNIOWY
Fr. Hoch.
НосЬ . Petersburg: 1885. .d.utor
Autor był
Ьуl
Wieden,
W iedeń, 5
б sierpnia.
sie1·pnia. Rada państwa
рабstwа zbie- 201.50; f'l.
f'/. listy
li. ,у ... Lawne Sl.25,
81.25, 4'1, liI
li.\y
Iikw;U.· na
па tt n
п teJ
tе .'-sz
sz e
еi S
cyii to,,,ar01i~e
to,,,aro1i~e J.'·
ty likwiu.·
S ta
łacy
czlonkielll
członkiem komisyi
kошisуi do
до spraw
врга,. taryfowycb aа
cyjne 56.00,
66.00, 501
50/,
, Poz}'ct:.ka
pożyczka wschodnia
w8chodni& 11 em.
вт. 59.76,
"-'
J
..
~.
zatem
zаtеш m6gł
ш6g1 doskonale obezna6
obeznać si\)
si\} zZ kwa·
kwe- rze sil} w dniu 20 wrzesnia.
września. Sejmy
Веjшу krajok1'ajo- LU
ш emiayi
emi'yi 59.70,4'/,
59.70,4'1, poiyc,ka
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4.0/0
4.
r
enta
enla
7.10t.&
złot.1i
weg.
\Veg.
Gryka
.
.
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zapłacić 300 rs.
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сЬсе kichnll(:
kichnąć a
а zarazem
ZМ'azеш na
па por- Meruczak
spłaszczony, oczy przymrnp1'zYlnru- Pendideb
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poniewaz Brodski w zostala przez wojska angielskie zajl)ta,
т. 11.00. Zyto w m.
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W parafii
parafil ewang. ,aЫ~ zostala
została wystrzałem
wуstгzаlеЛ1
wiosce w Rosyi zabili!
__ , na
па wJ'Z.
\VJ'Z. paź.lb8'.j,.
pai.lb8'.j2' na
па va.Z.
vaź.list.
Hst. 160
1601/2'
'I" na.
па list
List
Starozakonny
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włościanina Popowa, którego
ktбгеgо 11a- albo Wlocbami
w osobie
OWleS: spokojme,
spokojll1e, ,v
w miejscu
li:SO
JiЮ _ 165.
1M. 118.
na teJ
tej 1iCr.bI8
liczbIe m~iczyzn
m~iczyr.n - , kobiet 1l
aа miauo\vlcio'
miano\v1cio'
WlосЬашi w Kassali i dop1'owadzi(:
doprowadzić OWIeS:
8jer.
sier.
-,
_,
na
па
sier.
wrz.
_,
na
па
wrz.
wrZ.
p&t.
paź.
1291/2,
1291/"
na.
по.
paź.
pat.
Kawz)
KaWz).aa
.la
Stancz)'k,
Stańczyk,
1at
lat
3
8
.
'
.
resztowano. N aа nieszcz~ście
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Р. ll~lu z KaliB1.a
Каliвzз
natychmiast
uatycluniast uwolniono.
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