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uczlnienia
t.aDla sprowadza przecilltnie
przeci\}tnie rocznie (za cya.
оуа. Od
od 1860 do
до 1885 1'. clo
nd zboza
ednym
cło od
zboża Ipac\ta
spadła oо 0,17 od ] 870 do 1885 r. JJednym
tama
bylo niezoaezoe
ceotna· z poważuycb
powaznycb czynnik6w.
czas od 1881-1886 [.)
r.) 51,«0,588
61,«0,588 hektol.
bektol. nader było
nieznaczne (0.90 ft-. od centna·
czynników. wply\Vaj"cych
wpły"aj"cych па
ua
zboża w ziarnie i mIlce.
zbożowy korzystat
korzystał "ioc
wioc ze
zboza
ш"ее. Przeciw
P1'2Ieciw systemoeY8teтo- ra),
га), handel
Ьаодеl zboiowy
же wYHokoM
"'уыокоМ cen,
сео, jest polityka celna
celoa państw.
раПвtw.
wi wolnej
woloej wymiany
w,.miany przyjlltemu
przyj\}temu l'rzez
przez to wzglodnej
wzgl~doej ..
wolności
olnoвci Port Marsylii
Mar8ylii 5t.al
stał siO Wiekszość
Wi~kszo§6 broni siQ
aiQ murem cla
c/a od
од zboia
zboża
państwo
paustwo od r. 1847 pow8taj"
powataj" produoonci.
produoonei, jednym
jed01m z .naj\Vazniejszych
.naj"ntniejszych rynków
гуоkбw zbożo·
zboio· przed konknrencyl!.
konkurencYIł zagranicy.
zagl·aoicy. Ty1ko
Tylko Rodomagaj,c siO
8j~ praw przeci
przeciwko
.. ko przywozowi wych
wуеЬ '"iut.a.
'wiu ta. Prawo z dnia
doia 28 marca
шагса sya.
вуа, Brazylia.
Вгаоуliа. Wielka Brytania. Belgia,
domagajl\c
zagranieznego zbota.
zagranicznego
zboża. Posilkuj"
Posiłkuj" 8iO
siQ oni ..
w 1886
1885 r.
т. podnosi clo
cło do 3 franków,
fгаоkбw, prawo Hollandya, Dania i Szwecya utrzymuj,
utrzyтuj,
walce nader energicznie pro
prowadzonej
..adzooej dwo· z dnia'
doia' 30 marca 1881 r. do
до 5·ciu, co
со sta· wolno§c
wolność handlu
bandlu zbożem
_Ьо:!ет ch06
сЬос w ostatoicb
ostatnich
ma
та argumentami: kraj nalezy
należy zabezpie· no"i
nowi 20% .· wartości
warto~ci obecnaj
obecnej produktu i czasach
czasaeb mocno
тоеоо już
зо:! w tycb
tych krajacb
krajach napa·
пара·
cz16 na
czy6
па wypaaek ..
wojny
озо,. lnb
Inb jakiego рие·
prze· 30% ceny
сеоу poprzedzajl\coj zwyikO.
zwyżkO. Prze· dajfl na
оп ów
бw 8ystem.
system. Fraocya
Fraucya stoi prawie
8ileoia
Od zale:!nodci
zależnó'~i "łgl~deRl
"'tgl~den, 8trz06
strzoll gruntów,
gruot6w, zajtta
zaj~ta pod upraw\)
upra"fJ zbo:ia
zboża na
оа pierwszem miejscu
шiеjsсu ze
_е swojem clem
cłem 5
silenia og61negb
ogólnego bd
zagranic1,
ugranio1, aby
аЬу miejscowa produkcya do- .yoosi
wynosi 7 milionów
тШОn6 .. hektarów,
Ьеktагб .. , czyli czwartll
czwart" franków
fгапkбw od centnara w rZlldzie
r%\}dzie mocarstw
шосаГ8tw
Itarczl1a
starczlła dostatecznej
dOltateczoej do .yty
.ytywienla
.. ienla ilotci
Hotci cZfJf6
cz\)fć grunt6w uprawnyoh
uprawnych bez l,k.
ł,k. W jf_ europejskich, trzymajlIc
tгzушаj",с sill
si\} .polityki propoŻYWIenia,
oależy dalej da6 potozny Ьоbo- dlug
dług danycb
dauych ministerIum
ministery'um ~olnictwa za 1st
lat tekcyjnej, tylko Hiszpania
Нi8zpania i Portugalin
Portugalia
poz1wlenia, oalety
rolniet"u angle\skiemll
aogielskiem\l do nowych
no"усЬ 10 od 1876 do 1885 r. przeciotna produkpr'oduk- maj,
lOаз, elo
clo od oiej
niej wyisze.
wyższe. W Austro-W4T
Аustго-W4Т
dzie6 rolnictwu
udoekooale6
udoekone\eń ' i ulepszell.
ulep8ze6. W rzeczy
rzeczywistości
.. i8to§ci cya
суа roozna
тоожоа wynosi
_упов! 101.949',375 hektolitrów,
hеktоlitrбw, grzecb
grzech i Niemczoch
NieDIczecb clo
cło wynosi
wyn08i 3 fr. 75 cс .•
cbodzi to
chodzi
tn przeaewsz1stkiem
przeaewszystkiem oо 8ztllcine
8ztjlezne ро-,
po-,
z hektaru
bektaru 14,070 hektol.
bektol. Cyfry we
_е Wl09zech
Włoszech 3 fr.
[г. Turcya,
Титсуа, Grecya,
Greoya, ChiCbisprzedażnych
wykazDjlj,. ze
źe spoiycie
spożycie stale ny,
tegoż
dniesienie
tlniesienie cen
сеп sprzedatn1cb
pro' ''ykaznj".
nу, Szwajcarya, Kanada
Kaoada trzymaj!}
tгzушаj!} aiIJ
aifJ tegoi
duktów.
duktбw. Wbrew
slnsłuW
w bal'dżo
bal'd:io
8tosunku.
stosunku. I

.

J'.,.I,

•

w.....

r'
t

llal. I ";'"''9''' 0lllo
1"1,
OIlIOl...
..oi.
oio .af·
O<1f'
10 ....8 ро
po rl.
Т'о I mi.looanie.
miOliocanie.
O.
naI.t",ICI
о. nat,t
..ICI pr....,b..J'.,.h 111 ...
'".
o• 5'1,·
.,tOpoh,o
dooatkoWl
•• IOpot"o doo"ko
... osól
0&010.

gruntu w
cych
сусЬ zboie
zboże znacznie
zoacznie jest
jost
. od "'1.
wy'
dBjno~ci w t.akiej
dajności
takiej np.
пр. FrancYI, Anglii'
АпgШ'
Holaotlyi i Danii.
Daoii. Gdy we
_е Fran·
Belgii, Holandyi
cyi otrzy'muje
оtГZ1.шujе rolnik 16 hekto\.
hektol. '"z hektaru,
bekt.aru,
'!' AngIn
Anglll ~7. w pozos.tałych
pozos.talych ро
po 21, w ~ra.
~гa.
JHch
Jиеh wywozllcych
wywoz"cycb led",e
ledWIe 10-:12. Dodajmy
Dоdа)шу
do tego drogoM w tycb
tych kraJ~ch
kraJ~cb r,k roboczycb,
czy ch. koszty transportu, aа oletrudn?
Dletrudn? nam
пат
b~dzie pojllć,
poj"c, iz
iż rolnicy
roloicy na
оа zachodzle
zachodzIe ~n
~nrOpy
сору maj/ł
maj~ mn 6stwo. szans
szaoв wobec
",оЬес ~8g'ramc~·
~8g'raDle~·
nyrb
пус!! kraJÓW
kгаJбw iJl
ill todeJ
łodeJ kultury. .N.le ..
w pohpol,tyce
(усо znto!'l
znto!'1 cel nej
neJ a.
а. raoyonalnleJlzem
raeyonalnleJszem gowewo\}tr~o~ch refor·
spodarstwle rolnem ,I wewnlltr~n~ch
mach.
,пасЬ. onlet>:
nalet~ sZllkac
szukać dróg
dгбg wYJścia
wуз§еrа •. Z~co.
fana 1I rutyDlczna
rUJnuJlłca
rutyolozna c.zos~ naw~t
oaw~t rUJouJ"ca
gospodarka
gозроdаrkа rolna .ml~ścl
.ml~~cl w 8?ble
s?ble przyczrny
chwilowego рrZОSI!еша
przesl!ema '' rolm~twa
rolol~twa W
w Wielu
wlelu
krajach
sfekrajacb •. R.nch
R.uch w~~kszy, kapItałów
kаРltatбw w 8ferze .roIUl~zeJ.
.rolol~zeJ. rolDlctwo
гоlшоtwо przemysłowe,
przem1stowe, owauwazanle
ŹlIUle roll
roh za
_а fabrykt;,
fabryk~, uprawa specyaloy.cb
specyalny.oh
l'o§\in,
ro§\in, hod?wla
bod?wla bydła,
bydln, słowe~
sl(lwe~ kultura
knltura 10tensywn.a
tеnЗУWn'lI 1I ~a~kowa w .krllJaeh
.krllJach z gt;St"
g~t"
ludooAell!.,
ludnoścIIł, hOJnie
bOJDle nagrodzlc.
nagrodZIĆ. moze
może....
wszelk,
szelkl\
zniikQ
zniżkQ cen
сеп z~oia.
z~oin. Od wl.eku JUż
зо:! cena
сепа
mi~sa idzie WCIII!
WCI,,! w g6r~. Jak to wykazal
wspomniony st~tysty.k
Powy~sze
wspomoiooy
8t~tysty.k M.nJball. Po
..y~sze
~Iwagi d?tycz"
d?tyez, 1I k~aJ.ów
k~aJ.6w ~ak
~aK nasz,
па8Z, zn.aJdu.
zn,aJdo.
Jllcych
з"суеЬ Slll
81\} w przeJśoloweJ
przeJ§o,oweJ epoee
ероее do mton·
шtoп·
sywnej
sywoej kultury.
kultory.
.
W Stanacll
Stanach Zjednoczonych
Zjednoczooych w peryodzla
peryodzle
czasu od 1873 do 1885 r. wedle danych
danycb
сепу jednego
jedoego bektolitra. zbota
urzedowych ceny
zboża
przeznnczone~o na
па wyw6z
bezust.annle spa·
8ра·
przeznaczone~o
wyWÓZ bezustannte
dały. od maximum
da/y.
шахiтum w rokn 1873-74.-:21,02 fr. doszly
doszły w r. 1884 ~ do mnu·
ШIIН'
mum 12.64. CBłll
Са!" warto'/!
wаrtоdб zblorl!
zblorll •w rok!l
1885 oceniono
oooniooo na
оа 276.32~,OOO
275.32~,ooo doJar6.
dolar6w 11hczq,c
CZIj,C I?o 11~. za
za. hektohtr.
bektolltr. W r. li86
1iБ6
ceny
сепу slll
з1\} podmosły
podolosty do 13 przenło
рrzечz1о franków
frаоkб ..
za hektolitr.
hеktоЩг. Po
Ро ~od.aniu
~od.aoiu koszlów
koszt6w przewo·
zu, przeładowy~anla
prze1adowy~aD'n 1
I t. р.,
p., kwota
kwot.a ta
t.a wzra813
sta we
_е FraocYI
Francyl do 16 fr. przes~o za 1l
hektolitr
bektolitr przywożonego
przywozonego zboZa,
zboża, co
со me przed.
stawia
st.awia prawie. r6tnicy
r6toicy .~ cedaml
сеnаш) na
па ryn.
kacb
kach francusklch.
francuskICh. ,PolO1Jamy
,PomlJam)' dalsze dane
i wywody, jako dla
<110. nas
па8 zbyt w:zl3g6Ip.e
au:zllgółpwe
lub
Inb wylq,cznie
wył"cznie dotycz"ce
dotycz"oo Fr~ncyl;.
Fr~OCJI;. przy~czooe
CZOM już
juz bowiem, doatateczme
doвtateezDle atwlerd%aJ'
вtwlerd%aJ'
tez\\,
za
podstawll
ze
tez\l,
жа podstaw\}
: ie
81~
Sl~

ocenić
pój
kupi6 Jlalaty,
sałaty, przyrz,,~zll
JIl
oceoi6
nie
W takim rz'ol,
rZf;j, рбj
pпyп"~E\} CI
еl J"
razie
mozna
można z 'tego
iego skorzysta6
skorzyst.al: blldlł
b\}d" tak jak
lubisz. O
О biedo!i\
biedn!l\ bloona
bIedna ma·
ша·
mU8ialy
musiały utrzymywać
utrzyтywal: go, ioaczej
inaczej przypomni mo!
шо! Niech tylko po,!aty.
pO'!aty. s~1l
8~V kto риеprze8i\} im głośno,
glo~oo, zeby
żeby wszyscy
wszysCJ wiedzieli, te
że stra8zyc
straszyć lub 8krzywdzll:
skrzywdZIĆ cIebIel
cleblel zabiłabym
zaЫlаЬуш
Sill
J ak6b
akób Carrer
Сапеу 81awny
&lawny herszt
berszt zlodziei
złodziei je8tl
jestl go chybal
еЬуЬаl
icb
'
Posad"ita
matk\} na
оа fotetu; wychod.4"
wуеЬо д ,4''
Posad"iła matkIl
ich ojcem.
- Kto tu j8ItP
j8stP - wofa/a
wofała staruszka.
staru8zka.
skinofa;
8kio~a; na
па CBJ'01'a.
C&J'81'a. Z oz'lP'!8t.
oz'iP'!Ił. ·· ruch
rnеЬ i
poszedl za ni,
8щ~аj"с ostrOZdle_
Carr~y mHczal.
milczał. Mial
Miał wprawdzie zamiar poszedł
ni" slll~aj"c
ostrożdle. .
.
przed8t.awi6
8i\} jej
joj i ~owiedzieć:
~owiedzie~:
Walentyna skrt;etl~
8krt;CIl~ w wl!.zk"
wlłzk" uliczkO
nliczk~ 1
I
przedstawi6 sill
- Wr6ciłem.
Wг6сilеш. Daj mi pieniQdzy
pieniodzy i рО·
po· tu zwr6cila
zwróciła siV
si~ kn nIemo.
Оlешо.
NVdzniku! - zawotala,
wiedz gdzie 8" dzieci. Potrzeboj\}
Potrzebujll teraz I - Nlldzniku!
zawołała, wiem kim je.
jepi~oi\}dzy, potem 'zabiorQ
pi~oilldzy,
'zabior~ sill
si~ znowu
zoowu do dada- 'I ste§.
steś.
.
.
wnej roboty; co
со do mojej poprawy, wybij
Cieszyli§my
Cieszyliśmy si\)
siO t"oj,
twoj, Amiercl\
śmiercl\ olkczem·
U1kczem·
j" sobie
80Ые z glow,.
głowy.
nikn.
żona jego byln
byla oiewidom"j
niewidomII; jakaś
- Co
Lecz zooa
jakaA
Со to znaczy?
znacz,?
resztka ludzkości
ludzko~ci zamknllła
zamko~ta mu
шо usta. Tym·
Тут· 11 - Milcz!
Milez! Zyjesz
Żyjesz wioe
wiOC i zaledwie .1'
wy·
resztkn
czasem
еаазеш 00.
na роdwбгzе
podwórze weszla
weszła jakaA mloda
młoda puszozono
pnszozooo cill
ci\} s ..
willztenia,
ivztenia, pnychodzillZ
p1'Zycbod.zillZ
miss
тiS9 i pochwyciła
poebwyeita starUszkll
stагш.zk\} za rllkll.
rfJk~.
IItraszy6
Istraszy6 sswojlł
..oj, tonvl
żono! Powiniellet
Powimeneł brł
Ьт' teru
- Matko, co
со ci jest?
ukry6 si\)
sifJ tak,
ta.k, Ьу
by ciO ludzkie oko Die
Dle dOJ- Sen
Веп powrócił.
роwгбсit. Uloje dziecko. Poiły
РоНу I rzalo,
rzało, dopóki
dop6ki Ьу
by §mlere
śmierć cill
ciV oie
nie zabrala..
zabrała..
Bo~o dzillki
Bo~u
dziVki ieA
żeś przyszła.
przY8z1a. Co
Со za
_а okropoy
okropny
Nazywasz З"
j" matk"
matk", aа ..
wygillda5z
уgilldaзz )ak
Jak
sen.
веп. Styszalam
Słyszałam zoo"o
znown odglos
odgłos krok6w
kroków twe· ijali:a
ijali:a. lady - odezwal
odezwał sill
8iV :&dzi.iony.
zdziwioDy.
go ojca.
Walentyoa
Walentyna milczała.
milеzШ.
Waleot1na
Walentyna sp08trzegla
spostrzegła "tedy
wtedy Carrey'a i
- JJeżeli
e:!eJi jesteś
jeste§ jej c6rk",
córk", jestem ulem
utem
dоmуАШа sill
domyśliła
8i\} kim był
Ьуl tou
toо czlowiek.
człowiek. A
А gdy twoim ojcem. SliO%Da
ŚliO%oa z ciebie c6rkaJ
córka!
spojrzala
spojrzała Da
оа oiego.
niego. w oClllch
ое.асЬ jej pałał
palal ta- Tak to ojca przyjmujełZ?
przyjmojuz? Ja
J а ci,
ciO UliU\Iki gniew, taka
(ака pogarda, te
że nodzoik
nQdznik mimo- cZIl.
czO. - dodat,
dodał, wygrata.j,e
wygr8Żaj,c jeJ
jej kolo
koło ocz6w
pra.. ie scbylił
sсЬуШ glow\).
pie§ei,.
woli prawie
głowIl.
pif;lŚCilł.
- To
То dziwne! - odezwala sill.
8i\}.
- Sprob6j tylko mnie
шоi. dotknll6.
dotkn~ a
а Sd- To
То okropoel
okropne I - zawotala staruszka
staruszka!I 8Zf;j
sz'ol cif;,
ciV, nikczemoiko!
nikczemniku!
dokładnie - tu
(о
Bylo
Było tyle pewności
ре .. по§с! ..
w jej gloaie.
glosie. te оа.
teo krok pamilltam
pami\}tam tak
tlik dokladoie
ten
Carey uśmiecbu"ł
U§щiесьо"l sill.
9i\).
re., odst,.pit
ods~pił раro
pafIJ kroków.
krok6w. Prr.yJi't.a1
pn,yJi't.ał
- Nie zwaiaj na
па teu
teo sen
вео matko.
matko, - rze·
na· jeJ.
jej. siln,
вНоl być
Ьус muaWa.
шоаШа. mole
moLe
kla,
kła, O"
011 umarł
uтar! i'uZ
i'uż przed piecioma
pillcioma laty-tu
laty-to niego,ostabiooego
niego, osłabionego dlugim
długim роЬу
poby
gro~oie spojrza a
gro~uie
а 00.
na Careia;
Carey'aj d%i~ki niebu, ~eniu.
~eDio.
uшагl oVdzoik
wi\}zieniu, pogrzebano go
па imie?
Imie? - up1tat,
umarł
nlldznik w willzieniu,
- Jakte ci na
upytał.
tam - na
па wlaAciwem
właściwem ruu
шо lDiejscu, w§r6d
wśród
Walentyna
\Valвnt7D8. и
uwahala
..аЬЫа .i~
podobnycb jemu zbrodniarzy i zlodziei.
podobnych
złodziei.
- PoUy. - cd.rzekla
odrzekła ро
po
•
USf'okój
USf'оkбj 8iO
si~ matko, omarl
umarł juź
joz - lIapozapo- Miałem
Мiаlеш j'
tn
trz... h
mnijmy oо oim
nim i jego podłości.
podloAci.
Sama i KlaUdyt'1IZ1
К1aodyt'1IZ1
- To
То prawda, lecz
lвcz dlaczego ja krok mnie
шпiе podobny. iliaDy
ШаDу
jego slyszalam?
słyszałam?
- Nie wiem. Tu
Тп oiema
niema aikogo
Dikogo - dodala
dała gro:!tc
grożllC znów
zобw spojrzeniem
spojrzeoiem .•Usi,d.i
Uail\di waша-

S"

I-

oa.

DZIENNIK
DZI!i:NN1К ŁóDZKI.
WDZКI.

I
POzlom
pol10m cen
сео zbnfa
zbn!a zaleiy
zaleźy od rozporz,dzRI.
::.e~~a wy.6z
::.e4.t~a
.у.61 ilo'.;i
i1e'.;i produktu i potrzeb
pouzeb
Jlluodowyeh-. Taeba
ТаеЬа zatem mieć
lПiе~
JIIarodowJeh-.
IIJL uwadze
11&
u.adzв stolUnki
ato8Doki wszacbkwilltowe,
"szвcblwillto"e, je61i
chcemy
сЬсешу zbada6
zbadać t~ .. szechś.iato
szесЬЙ.iаto .. , kwes1n.
k.eвty~.
Znajduje ai~
8i~ ona
ооа 11'
w lanadto
zaoadto ściaJYID
§сiвlуш z.i"z.
1m
lm z socyalnem i роlitусzоеш
politycznem położeoiem
poloieoiem
lodno'd,
lndnoki, aby
аЬ, przy jej roztnygaoia oale·
nale·
z&lo
żlllo da .. a6
ać prze"ago
prze..ago ..zgledem dobrob,tu
dobrobytu
jednej IOniej
mniej licznej
Hcznej kl3sy
.,lза1 produku.
tylko jedoвj
оа bandeI.
bandel. Wtedy gdy .. Anglii
Аогlii
j"cych
j'lcych na
еепа zbnia
о 2 fr. 07.
07, .8
cena
zbnża .. r. Ь.
b. 8pndla
spndła o
We
Francyi podnioвla
podnioaJa siO
aiO oо 2 Cr. 16.
16, II
11 cena
clqi idzi."
idzia w g6ro
góro i nie .. iadomo
cbleba
сЫвЬа .. eiqt
na
па ~:~ wysokim
wJSOkim zatrzyma
zaUzyma liO
tiO poziomie.
poziomie, aа
to
'Oki ostatoiemo
ostatoiemu (3 bież.
biвi. roko) pra .. u
pod.yżsuj,cemu
Może to służyć
sluty~ za
жа
pod.yzazaj,cemu clo. Moie
dO ..6d, it ioter
inter..eocJI
eocYI państ.a
paftst"a na
па ione
inne siO
do
wiooa akiero
winna
Ikiero ..a6
ać tory,
tory. jeżeli
jeteli oie
oiв cbce
сЬсе .. y.
у.
wołać
8Bt~p.t
wЫa~ powdnych
po,,"tnych n..
t~p8t ...

Dl.;
О,.; oigdli.
nigdai. nie
оle ..1tI:.r,nedtiOb
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