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W
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Р
dokll\(llIycll
dokładnych i 1lI-,;~1l0.
1II-,;~110' dwad~ie§cia,
dwad~i e§cia, ",ia1y
mialy
dochodowy,
docltodolvy, któ·
kt6·
w roku 867 posiada·
j'>osiada·
O
О ZH\
Zlfi
00
OC O
О O'V
о,у
ycll, co
ych,
се do
до Jlotltialu
po/hiału bognctw.
bogactw. Moglyby
Mogłyby ry jednak
jednn.k obuli6
obu lić bylo
by10 illl
il1l l)ardzo
unrdzo pilllo.
pilno. jqcych
jqcyclt dochodu
досЬ()ди Jlajll1niej
najmniej 18,000 fr.; cala
społeczeństwach współczesnych.
wsрбtсzеsпусh. ich
icll dosta
dostarczyć
rczyc lIIalo
male kaotony
kantony szwajcarskie,
szwajc81'skie, Tak jnk
jak kni(la
kaida icu
ich czynno~ć
czynno~6 zmierza
zm ierza w kie· ta
t.a klasa ludzi optylVlLjqcych
optYlVlLjqcych w d08tatki
dostatki рО·
po·
W spot8ezeiistwach
J
gdy~ prawie
lU aj!} u sieb
ie "w za·
siadać b~dzi
zaledwie mnlntkq,
prnwie wszystkie lU"j!}
siebie
ха· runku wprost przeciwnym
przeciWllym z nasz!}, tak
tl\k siadn6
b~dziee jeszczo zaledwio
molntkq,
-<0>stoso\\'ani"- podatck
stosoll'anhl.
podatek dochodowy i Jlodntek
podatek te:!
też uznali
uZllali olli,
oni, że
2е oplaty
op ł uty takio SI},
81}, zuyt sn·
su· czqsteczk~
czq~teczk~ z calo§ci
całości dochod6w tego boga.
P o"olll,i4c ~~ na
Po"olu,i4c
па dą"niejszy
d~,,"ioj8ZY .,,6j arty·
IIrty· od kJ\pital6w.
kApitał6w. U jetlnogo
je.lnego z lIicll
nich zlIpoiy.
zlIpoiy' roll'e
ГО"'е ii io
żo reforma skal'bown
skarbOWĄ роwiппа
powinna za·
"а· tego krnju.
.
kul, ~któ
~kt6
,
роdаlj4
podali.,uy
щу "N·rnoh cr.ymy
cr.p)\)' sil)
si!) zarazi
ZЮ'аZj .biera(\
.Ыега(\ wszystkio
wszystkie r02uro· sa.dznc
sa.dznć si')
sil) 110
na ich
icll zniesieniu, podczas
podozas gd)'
IlIcome faz
fa:r: stosowan~ od lat ..c~terdzlest~
290 1 lI9l
29!
uи z r. z.), ekonQOli.
еl<оП<ш}i. bnione
bni one wykazy
wyknzy statystyczne pojedyncr.ycll
pojedync"ycl\ Wielcy
wlelcy reforJllatorzy
reformatorzy fl'ancu8cy
francuscy lIIuiemali
muiemali I W
w роtq,сzоnеш
potq,czonem kr61es
kr61est,!le
t,!le Angh,
Angll,1 1I IIr.lundYI,
•.lnodYI,
.ta
Paweł Leroy·Bcaulieu tak 00·
dn· knnton6w,
kantonów, byłouy
P"sclł ogrollln~
mało śWiatła
n!, podzl
~ 1 do·
lta.
Pawel
bylouy PI'8CI1
ogrol"n~ i nio·
ni o· przeciwuie,
przociwuie, "e
"е poloi!} wielkq, zlldug~,
ZllSlug~, za.
<(l.. ,' rzuca bardzo lI1alo
~"Iatta "!'
podzl~1
14j 1,,6
lI,ówi
.. i O
О podziale doohod6"
dochod6" w spolecze6.
społeczeń . "' dli~ozo",
dli~ezo", zroszt!}
zreszt!} mało
шаlо kaotolly
kantollY szwnjaar.
szwnjCllr- prowndznjqc je ,.
w slvoim
slVoim kraju.
kl·nju. Pódatek
P6dntek chod6w
сЬод6.. w
w tym
(Уll1 kraju
kl'aju wspanla!YIl1
w s paOlałym .'.1 ~bli.
~bfi.
8twach
Btwach ." półczesnyph:
p()lczesnypu: .PrzypoOlflijOly
.РгzуроuщijО1У 80·
80- skio
ekio znnjduj!}
zl!njduj!} się
s i~ '"
w ,,'arunkac!J
warunkach zupelnie docbod<lwy
dochodowy \V
'у Stanach
Stanacu Zjednoczonych
Zjedncczonycll ist· tuj!}cym
tuj!}суш w bogactwa. IJlcome ,laz
,la:r: Ole
nle Jcst
Jest
hi!\
hill rezultaty, do ja:kicu
jakich dosJblmy
dos Jliśmy w
'У bada· odr~bnych,
odr~l)Dycb, nie posindaj!}
posiadaj!} mia
miask
sk Ivielki
wiełkich
cll i nial
niał wi~c bardzo
bal'dzo krótko,
kl'6tko, lecz
locz mimo to ро'
po· lJOwioU1
bowiem rzeczywistym podatkiem docho~o.
ni.ch Danyoh,
słufył do zebrania kiJkll
kilku ioteresuj"cych
interesujllcych wym
m slowa tego
Daszyeb, 9partych na
па podstawie najпа} przedewszystkieIII
przedew8zystkielll 11Iuj~
lIIuj~ ludność
ludпо§i: rolnicz,!,
rolni ~ZI!, slufyl
"'ут we wlaściwe
wla~ciweU1
togo Ina~eUlui
Ina~enlUj
nowszych
now8%YOO danych
danrOO staty.tyozuycb:
statY8tyczuycb: Z cu
сl111<о·
łko· chociaz
chooiaż zamożną
znllloin~..
wiadomotci
w iadomości stat:ystycznych.
stаt;ystусzп)'сh.
I/lczy
Il\c1.)' onl\
Оnl\ IV
w sobie
воЫо 5 podatków
podatk6w rozmaitych,
rozlnaltych,
dochodu, I<t6ty
kt6ty wInosi
wloosi w l'rusncu
Prusach
Podajemy
Роdаjещу tyWo,
tylk'o, jnko wsknzówke,
wsknz6wke, Iolasy'
I<'ll\sy'
Uwolniono
U,volniono otl
oU podatku
po(latku dochody
clocllody hiższo
ЬЫзхо pOlUi~dzy
pOlUi~(lzy któremi
kt6reIDi istnieje
istoieje zwiqzek ~ard~o
witogo docbodu,
10 "i~.rd6w
"i~.rd6_ 950 miJio:l6w w cyfue
cyfrze okr!}· fikacy~
fikncy~ ' opodnthowl\nych
OPO(14tllowllnycll pod
podlug
łu g wysokośd
wysoko§ ~ i od 600 dolnr61v
dolar6w nominalnio
nOll1il1alnio 3,000
a,ooo fr.;
[г.; ро.
po. slaby i które
ktore poz\\'alaj!} zawsze Ole
Пlе "'10'
WIO'
8_90 pI'oc_,
na OSOb)I,
OSOU)I, kt6· doohod6w, dokonlltll}
roku
niewai jednak Slany
Ślany Zjednoozono
Zj ed noozone posiada.
d.ieć jakim jest
cały doch6d
dochód opodatkowa·
pI·oc., przy~aua
przy~atll\ Da
dokonILo/} w l'o
ku 1874 l\'
\\' kAnkan· nielvai
j'>osiadl1' dziec
jcst caty
glej, 8.90
сусЬ docbód
docb6d roczoy
тоozпу Ole
ше pl'zewytaz"
pl'zewyisza 525
ól!5 fr.,
{г., Wnio
tdnio NeucbaLel, kiody ohodzilo
ohodz ił o talllŻo
(а,,\ 1.е o
о 1y
ly w6wczas
w6wczns pieniądza
pielliq,dzo papierowe,
papierowo, kt6rych
których nego.
rycb
5J.15 proc. na
па warstwe
warst"e ludno.ści,
ludnоясi, kt6rej zmiĄn~
zmitln~ systemu
s)'stoIПU podiltkowogo.
podntkowego. Nellcbntol
Nellcbatol w8l't086
wartość zoszla
zesz ła uardzo
bllJ'dzo nisko, pl,zeto
przeto te 600
Jedyny z tych pieciu podatk6w,
podatk6w,~toD
~te n kt6·
aа 51.15
~rodki ... cj,gu
środki
cillgu roku przuwyższujq,
przuwyzszujq, 625 II'.
Ir. jest kantonem
kапtопеш uogatym,
Ьоgntуш, jogo luc1no§d
ludn ośd 111<1'
lIŻr- dol,lr6w
dolt\r6w w,u·te
\.:\I·to uyly
byly l1io
nio Ivit;cej
wi t;cej jak 2,000 fr.
Ег. ry obcilltża
оuсщ,in docbody z Ilandlu,
It~ndlu, przę~y~łu,
prz6~y~lu,
i I\oclloll
(\Осllо!1ц
.. do
до 2,062 fr,
fI', 60 cent" J ozegu oka-I
ol/a'l wa dobrobyiu.
dobrobytu. Wszysoy
\Узхувоу mieszkalioy,
шi еsz knБОу, z wy' Do tej sumy,
stllllY, nie podlegajq,cej
podlegajl),cej podatkowi, 11'zellli081,
Irzemiosl, tudziei
tudzież dochody sC61ek
sC6łek beZlnllen·
bezlollcn,
f;ujl\
)';ujl\ si't
siłt ze
że uardso
bardlo luałe
ща!е doellOdy
d!lChody w
_ Prusacu
Prusach jqtkiem
jqtkiell1 !eb.ak6w,
ieb.aków, oplllcaj!}
opłucaj!} podatki:
podutki: hjema
\иеlllа dodano
додаllО dla docbodów
досЬод6", malych
małych czynsz
cz)'nsz od
од nlcb
птсЬ i towarzystw akcyjnyc 1,
l, amianowi.
а mianowi.
zajmuj" 70.66
70,66 pr~e.
pr~c. og61Q
og61"- docbod6w
dochod6w kraju. 1wiec "cnle
wenie minimum
шiпilllU11l docbod6\v,
dochodów, po,
pO,za
za Ict6· dom6w,
dont6lV, sumy
вuшу potrzebne
potrzebllc 1)0
I)a I'cperac)'o
rcperacyo i na
па Cle
с/е li~~a
libl~a D, daje sposo~ność
врозо~оо§6 rozdz.ielenia
~" lIociltOl\y
4!ociltOl\y poup~iy
pOUPodiy ll,~a
j!,~B Ir.
[с. i: 6,000 fr
fr.. relll
геш podlltek
podatek przestawalby
plozostawalby obow'l\zywa6.!
obo 'l'II\ zywać. ! oplat~ podatków.
podatk6w. l'rzyjlllujqc,
l'гzуjшujqс, że
1.е wszyst.)
wszyst' opodatkowanych
<>podatkowanych wedlug Ich
,сь znaczelIla.
_nасхеlllа. 'V
j ostatnim 11umerze
praypad. ló.6a
pnypad.
t6.63 proc, 0g61nej
ogólnej sumy,
Вошу, рОхо.
pózo. Tell mały
шаlу knnton
kllllton liНozуl
czy ł 43,661 opodatko·
opodatkO' 1, kie te dodatki
dodl1tki czynily
czyniły razem
razelll z SUI11!}
вот!} po.
))0' ostatoi",
numerze BuUtti,~'u
ВuШti,~'u de ltali8tique
Ilali8lique
Bttije
8~e wiec .tylko
,tylko 14.32 proc. ca!o§ci
całości 00
na do· 'l\'anycll,
wanych, posiadajllcycli razem
гаzеш poważnIl
powa1.oll su.,
ви./ Wy1.S2!}
wYŻSZ!} 3,000 fr.,
[г., uczynimy wielkie ust~p' et
el de lIJgislalion
tegi$шtiоn compflree,
соmрагее. , wydaw.anego
które .nAlwac
. nAlwać motna
można wielkieUli.
wielkiemi. Lu·
Lu- 101)
тl) 31,020,700
al,020,700 fr.
[т. dochodu. Z powy
pow~zszej
ższej stwo.
śtwo . C6i
С6:! sil) okazujel-oto na ludno§6
ludność li·
Н. przez
przcz naszego ministra
шiпistга finnns6w,
finnnsów, zawiera
zawlera w
cbody, kt6re
dzie bogaci, lt któ~ych
kt6~ych docbpd
doch.6d roczny
roczoy sięgn
si~gn liczby
IiсхЬу 42,714 opodatko\\'aoych
opodatkowanych posiadało
posindalo czqc~ 35 milionów
шiliоп6w gl6w
głów w
w r. l866,
J866, liczllt\
liczua tym
tуш )lrzedmiocie
ргzеdшiосiе diagrammo
diаgгаШIII~ i 8zczeg61y
szczegóły
od р,100
p,100 [{.
f{. 110 21.000 fl·.,
fr., dzipl(6 sil)
siO mi~.
шi~. doch6d
dochód lJie
uie przewyższaj.\cy
przowyzszajJ!cy 3,000 (r.,
fr., co'
со' oplacltjl\c)'cll
opłacl\jących podatek
poul1tek dochodowy,
docuodowy, to jest I interesuj!}ce. Cltodzi
Chodzi przy lem
tеш o
О podz
podzial
iał
<hy
шу Bob,
80Ь' 8.3a
8.33 proc.
proo. caJkowitego
calkowitego dochodu stanowi
stauowi granico
gl'anicl) doohodów
doohod6w małyoui
шаtуоltj dooho· ~ osób,
ов6Ь, którym
kt6rYln dowiedzlono,
dowiedziono, ze
że mlljq, docho.
docho· dochod6w
dochodów z handlu,
haodlu, przemysłu
przelnyslll i rzem!osł
пеш!оsl
kraju. tak :ie
że dla os6b
ов6Ь oplywaj"cych
op1ywaj"cycu rze·
пв· dy icb r&zem wynosi1y
wynosily 25,628,000 fr., ozyli du
ди rocznego wiocej
wi~cej oiż
оН 3,000 fr., ,vyoosita
wynosiła w sze§ciu
sześciu epokacb, z kt6rych
których pier"8z"
pierwsz" Jest
dоеlаШ, pozostaje tylko 5.99 piOć
pi~6 siódmych
si6dшусh doollodu
doohodu calego. Zajmujqce
Zaj mujqce I' ,..Iodw
If1lodwio
ie 460,170 -IV
- 'У kraju głośnym
glо§пуш z Ьо.
bo. rok 1845/46
J845/46 aа ostatoiq,
ostatni q, rok 1883/84. Au·
czywi'cijl iW dOtlatki,
proc. sS /i:a!tgo
ртос.
/i:ał"o clochodu
dochodll l'tUB.
Ptus. Oto staty'
staty· te
(е szczeg61y,
szczegóły, cllOcini
chociaż pochodzq, z roku 1874, I' nctwa.
Actwn. W
\У roku nastopnym
павt~рпуlП (1867), kipdy tor tych
tycll studyów
study6" w
"lJlIlIetin'~
Ijłltletin'~ wyfJsowal
wyry80wał
styka tak Aci81a
ściałn i slczeg610wn,
slczegółown, jakq, wogó.
wog6. potwierdzllj!}
potwierdzaj!} 8latystykl)
statystykO P"usk!l
pl'usk!l i 8ask!},
saek!}, od.
од. 1ł 1I'0lniono
wolniono od podatku
podatKl1 (Iocbody
docbody mni
rnniejsze
ejsze profil I'iгащidу
piramidy kt6ra .przedsta,,!a
.przedstaw!a w!miary
,,!шiаrу
8tyka
Ьу6 U10żei
шоfеj powinnaby
powinoaby ona
опа rozproszyc
rozpros zyć 1I0szl\ce
Ilosz/lce SSI~
l~ do
до l'okfl
roktl 188ó
1880 1I 11 88~.
88б. 1<I/lc
ItIlIc
1,1)00
l,łJOO ,1"I"r6",
dularóT<, e.yli
е.уН 15,000
б,ООО [",
CI'. w 000110.
ШОllе. 11 calegu <lochod
<Iuchod.. kducJ
k .. tUoJ klasy;
klaS1; plramlda
piramida ta.
tą,
le być
zlodze.ia ,?ch,
,?сЬ, Irt6rzy
którzy ~ te '1' ,apole·
,apole· dalej, przekollalllY
przekonamy się,
8i~, że
"е z oplacajqcycl\
oplacaJących '' cia
cio papierowej,
papierowoj, lub
Il1u 4,000 fr. w monecie Ijest bardzo
uardzo regularn(6,
regularną, posiada
posiada. pod8~w,
POd8~'"
czetis(wfe
czeDs(wfo no"oczesoent
nowoczesnem liar:Ho
1inгЛо wielkq, czeM
схеМ podatki. 'l{ kantonie
kantoulo Nеuсlшtеl,
N eucha tel, by~o tr
trlko
lko : u"zę~zqcej,
ul'z~~z~cej, nie znnlazlo
znolazlo sil) :wiocej
:wi~cej oad
nad nadzwyczaj
nadzw)'czaj .szerokq,
.szorokq, i zwoza
zwoia 8i')
sil) w miar\!
ШlаГl)
ов61и dochodów
og6łu
dochod6w pochłaniaj
pochlaninjq,q, wyisze,
wyższe, lub 63 poslt\daJących
ровшdаJi!СУОU doci\6d
docl)6d przewyzszaJ!}cy
przelvyz8Zaj!}cy 2(19,685 opodatkowanycb.
opodatkowAnycb. Nakomec, w tym(УIII- ~nk docbodzl
dochodZI do "yzszych
wyższych "arst"
warstw spolecz.
8роlес%.
na"st
nawet 'rednie
średnie kla.y.
'
10,000 fr.i
[т.; ogólem
оg61еш mieli
шiсli oni
ooi docuodu
dochodu tylko ' ie
"е samym
зату'" roku, licz
liczba
ba oporlatkownnycll,
opoda tkowanych, nych.
"усЬ. Obraz podziału
podzialu docuod6w
dochodÓw nie )~st
)~8t
. PrzyJdad.
Przyldad. Prus
Рси! nie moie
może oczywi§cio
oczywiście wy.
,.у. 1,151,000 Cr.,
fr., czyli
ozyH okolo 3'/.
a'/. ртос.
proc. calego
całego !! kt6rycll
których dochody
досьоау oceniono
oceniooo connjwniej
connjwoiej na
па w rz~zy
rz~zywisto'ci
wisteści liniq, 8chodkowIi,
8chodkow", za.
ха Jak!,
ja60jć
ja'ojc dostatoczoie
dostatecznie рrzedшiоtl1
przedmiotu tak obszer· dochodu.
15,000 dolar6w,
dolarów, czyli 25,000 fr. w monecie
шопвсiе powszechnie nchodzi, lecz jeat I~rofilem pl~
n~go. Wykazane
W;'kazaoe rezultaty moglaby
mogłaby ))0'
po·
Szczególniej
Szczeg61nicj z wielkich kraj6w przemy'
j'>rzetlly· papierow~j,
papi erow~j, lub 15 - 18,000
J8,OOO fr.
Ег. w
,у monDcie
mooGcie Ira01idYi
I I'ашidУj gdyby odcieto
odciQto jej wJerzchotek
Wierzchołek 1l
twierdsit .ta~.tyka
.ta~.tyk" kr61lfStwa
kr611fS1wa saskiego, stowych
słowych i handlowych
handlowycu byłaby
bylaby poż!}dan!}
poz!}dao!} i tIIetalicznej,
metalicznej, nie przewyższyla
przewyzszyln 60,088_
60,088. Tak caly jego wymiar dodano do P?dstawr,
leca
loc:& Baklonia
Bak,ooia I Fruay
PruBY S/l8iaduj(6
BIlsiadują z sobq, za· ważną
"aio~ znajomo~ć
zоаjоmо~б dokladoych
dokładnych danyci\
danych stn· wioc
wil)c urzędownie
urz~downie tlle
nie znalazlo
znalazło się
si~ w StaSta· powiekszenie takowej byłoby
byloby calklem
oalk1em 016
nadto blioo
znajdują 8il)
ail) 'w
warunkach tystycznyclt.
t1stycznych. Prusy
ednoczonych w roku 1867 wi~cej znaczne.
bIiuo i loajduj(6
11' waruokach
Prosy nowoczesne wraz z ~a· nach
nacl! Zj
Zjednoczooych
zoaczne.
'r
moioa
bylo odniet6
można było
odnieść ksonit}
k80uiJ} nalei~ niewlltpJiwie
niewlltpli",ie do tych kl'!ljó\v
kl'!lj6lv ljak
Ijak 50,000 osób
оз6Ь posiadaj~2Ych
posiadaj~2J'ch docbbdu
dосЪЪdu ro·
roDokladnycu
Dokładnych informacyj jedoakowof
jednakowot bar·
bat·
zasLosowaoia, do oplywajqcycu
opływajqcych w lJOgactw9,
bogactw a, gdzie na
па prze. , cznogo okolo
okol o 18,000
~8,OOO fr_
{г. w sztllkach
sztqkach meta.
meta' ) dzo lIiewiele
niewiele lDo:ioa
można wyciljgnlj6
wyciljgnljć z ..llsty
!l8ty D,
z zaslosowania,
onaJizy
nnalizy szczeg6·
szczegó· my§le
myśle i Ilandlu
handlu porobiono liliсхпе
czne fortuuy. licz
Hcznycll.
nych. To
То jest dziwnje
dziwnie IDRtOj
m!tłoi
,'j ll.\jpierw
D.\jpierw
ze
że docbody
dochody miaze.
nliaze. od
do drugiego.
W
\У ionych
innych krajach wielkich,
wielkicb, niestety, odpo.
odpo.111 czaili
cza", oszukaDBtlva,
oszukaństwa, które
kt6re Dlusinly
musiały
wiel· '' 3,75Q
wiei·
з,75Q [r.
fr.
terau podatkow1
podatkOWI aа
Saksonii ",iednicll
wiednich
nlem(l. wcale.
niema
oо
i'
"dziale
w
dziale Income
nie ро,
po·

P d.1
l d h d'

I

I

I
I

ty l'гасо.
pracow
m
nl ~сiз, moja,
~ci3,
шоjа, pracn, sI),
sq,
dl',obldO!itk,
d",ouldo
!itk, wobec
"оЬес
ward ty oie
nie motesz. Ale
Ме ostate·
w Jego
hOIlOI'! nie fortuny. Ol
О! ojciec twój
tw6j to przenikłiwy
przeoikliwy •, cznie nie zakochale~ si~ ~eszcze
~e8zcze w nikim,
jego oczach_
oczacb. Na hOllor!
widz~ w
w tem
nic strasznego,
widZI) to z fotograliiupragDleniem oczekuj!j
oczekuj!!
tolll oic
st1'nszoego, że
"О opiekun
opiekuo rozwatny czlowiek, widzl)
fotografii- podczas
p'odczas gdy ja z upragnleniem
• • ••
t·
ł· (
t,,6j
tw6j dostRrczajllc
dostarczajlIc ci wszystkiego,
w8zystkiego, pl'Zebywa
pl'zebywa trzYllla
trzyma ci~ na
па drupim kraftcu
krnńcu §winta,
świata, ab.\'~ chwili poł'lczenia
pol'lCZ8nia sil)
si') z Mary~.
Maгy~.
stale ро
po drugiej stronie
stronio Atlantykt>,
AtlantykI>.
pojechnwszy
pojecbawszy tnm
tam nie spostrzegt
spostrzegł si~,
8i~, że
1.е?!!"
? ""
- Nie zakoounte§
zakochnłe§ siO
siO jeszczeJ
jeazozel - gest,..
geзt,..
Po'Wies6
Po'Wieś6 GHANT - ALLENA.
steś Rotszylde,n
prawdziwym::
kulujqc za"ol&l
zawołał Noel- gdyby
- Inaczej zapatrujesz sil) na
па to
t~ kwestl'~
kwestJ'~ ste§
Rotszyldeln ргаwdziwуш
gdrby tak było!
br1o!
l'rtekiad
Prtekiad
n18jllc
mając ojca i rod
rodzin~
z in~ IV
w PObIi7.Ilj
pobliżUi W
w samej
sащеj
- 01
Ol mylisz
myJisz si~ - z uŚOliechetlL
u§шiесllеПL patrzq,c Prze§liczo,.
Prześliczną dziewczynI)
dziewczyn') widzialem
widziałem "cz"ar·
"etwar·
Angli, ale
аlе pomy~l
рошу~1 tylko, gdy si~ 'matki
i1lВtki na
"а jnsn!},
jasn!}, pi~knq,
pi~koq, twarz
t\\·nrz ojca, mówil
m6wil Ed· tek w Bucklehories
Bucklebarie8 - nazywano j~, 'Ldaje
'Ld&je
1
I
WIKTORYI ROSICKIEJ.
WIKTORYl
dzieciństwa, to pragoołoprllgoolo. wnrd
ward - z listów
Jistow jego widz~, te
1.е nie byłby
bylby lwi
lшi ' si~, Miss Depoy,
Depny, pochod%i
pocbodzi z Trroidadu,
Tryoidadu,
nie widzialo od dziecitistwa,
,
-C0>-СО>Ьу
by sil)
8i~ wszystko zostawic
zostnwić i biedz ;IJ,
jlj, .' u~ci· 2dolny
zdolny do czego§
czegoś podobnego, wSZY8tko,
wszystko, 00 czy ja
jakiej§
kiejś tam
tnm miejsoowoAci
miejscowości osiadlej
osiadłej plan.
Il
snq(:J
snqćl
I'obi,
robi, ma
ша moje szczę~cie
szcz~~cie na
па ccltj.
celę. Przvzuat
Przvzuać tatorami cukru i oegrami.
negrami. PowiadaUl
Ро"iadащ ci
• ROZDZIA,f,
- Matki 1I Tak istotnie, to imienia
z",ienia \lszaHe
\lszakże muszę,
шuвz~, ie
że dziwilo
dziwiło 1I1nie
mnie hardzo,
har.lzo, zakocbalem
zakochałem sie
siQ "niej
w niej od pier"вzego
pierwszego .i·
ROZDZIA,Ł 1.
I.
rzecz cal/}
calI} - z lekkiem
lеkkiеш wzruszeniem
wzгuszепi6Ш od· gdy ро.
po. UkODczoniu
ukończeniu study6w nad j~ykami dtenia. Jutro ma
та być
Ьу6 na
па wyścigach
_yAcigach wio·
_io·
NаjшiJsz,\
NajmiJsz'l por!} do ppufnych zwjerzeft
zwjerzeń SG
S{ł parł
part Noel.
wschodniemi, nie pozwolił
pozwobl ",i
mi ojcioc
ojciec wr6ci6
wrócić ~Inrzy, pojad~ tam,
taш, aby
аЬу j~ njr%e6
njrzeć - et,.
cz,.
godzioy ро
р61посу; dogorywaJljcf
plo mieit
godziny
po p6łnocYi
dogorywaJl),cf pło
mień
1а! o§nl
ośm opuściłem
ОРll~сilеш dom
дОI11 rodzi· do Trynidadu.
Tryoidadu. 'Vyszukiwal
Wyszukiwał róinych
гбiоусh prze· bedziesz
bQdziesz mi to"arzywayl?
towarzynył?
- Majl}C lat
na
па kominku,
kошiпku, p6łcień
p61cieti otaczajqcy
otaćzajqcy wszystkie cielski - ci/lgnljl
ciągnl),l d'llej
dniej Edward - odda· szk6d, dowodzil,
dowodził, ze
że POI'8
pom nie sprzyja do
- O
О l<t6rej
której godzinie?
godzioie?
przedmioty, zacb~cajq do poitfnej
рrzеdшiоtу,
poUfnej poga· ny
пу do • Yoyce's
Уоусе'з school," роtеш
potem do R'ugly, podróży,
podr6zy, ze
że l>anuje
I>lIl1uje znraflilVlI gor(6czka, '"
w - O
О jedenastei, aama
вam& pora
por& - oie
nie -)'.
w1,,~ki.
" •,
w~ki.
nnsttjpnie
następnie do Cam
Саш bridge, przez tyle
tylo czasll
czaSl1 koncu
końcu d0l1i6st
doniósł lIIi,
mi, ie
że pragnqłby
pragnq,luy widzie6
widzieć ciqgniesz
cillgniesz mnie weuAniej,
_e~e'oiej , abr
аЬс ID6j
mój m.to·
hitto·
·te! dzi"1I6g0,
Nic ·tet
dziwnego, ' fe
ie If
Ił takiem otocze· zapomnie6
zapomnieć Dawet
nawet moglem
nlOglelll rY}y
"У'!?У ich twarzy, mDie
mnie sk06czonym
skończonym ргаwnikiеш.
prawnikiem.
ryczny nos
поз Noe16. nie zsinia
zsioia od zillllDa.
Zi8lD&.
niu Ed"ard
Edward ' Hawthorn i Henryk Noel, роwiаdаш
powiadam ci, ze
że ,, gdy mi
шi pllfę
p.~ tygodni
tygodoi -te·
- Wioc
Wi~c to dla dogodzeoia
dogodzenia staremu
stагешu ро·
po· W.t1Wię
\V8t1ipi~ wi~ ро
po ciebie.
•
liedz'lc
prz,. 8zklanC6
.iedz~c рn:,.
.zkłance grogu, ро~сili
pntlcili wodze
_одхе OlU,
шu, przysłali
przyslali swe fotografiie, przyglljdałe
ргzуglljdаlеш
m l'Zucilet
rzucileś ulubiooe uadania
bndania nad językiem
j~zykiem
- Bard.o
Bardlo dobrze - odchodai8z
odchodaiaz jal,
jd, to
a"ym
mył10m, wypowiadając
głosno. •' si~ im
8"уm my'lom,
wypowiadaj~c je glosoo.
iш jak zupelnie obcym
оЬсуш twal·zom.
twarzom.
al'8bskim,
ш'аЬskiш, a.
а wzil\le§
wzil\łeś sil)
si~ do studyów
study6w pra· prosz~ zabierz ten
ив li t do punki.
pIIuki.
- I>tiwne to prawdziwie
prawdzi"ie Noelu, te oj.
- Piękny
Pi~koy Inężczyzna
\1I~zczyzoa z twego ojea wnych,
,уnусЬ, marnujqc
mnrnujqc tym sposouem
sроsоuеш najpionajpio·
H enryk
eoryk machinalnie
machinaloie nucilokleD!
n:ucil oklem na
па a·
а·
ciec wzbrania mi tak uparcie przyjazdu
przyjaz'du niedbale patrzl\c oa
па wiszqco fotogl'afie m6т6· kniej,ze
koiejsze lata, kt6re
które 0l6głbyś
ш6g1Ьу§ sp~dzić
sp~dz ic na
па dres .The
.ТЬе Honouraule
HODourable J
Ha_thorD
Hawthol1l
do 8iebiej
aiebiei rboćby
<Ь06Ьу na
па kr6tkl}
kr6tkq, wizyt~
_izyt~ cucial·
chciał· wil
wił Noel - wyglqda
па bogacza
bogaczn umiejq·
ull1iejq· polowaoiacu
polowaniach w Dovonsbire
Dovonshire lub wiostowaoiu
wi osłowaniu Agnalta E s1ate,
'ilate, Trinidad" cytal
czy tal glo4nGglo4ne>wyglqdn na
Ьут
bym pojedhać
pojedhat do Trynidadu.
тоЫ6 pienilldze,
pienjljdze, widz~ to z jego szpa·
вхра· nn
па wschodnich
wschodnicb brzegach
brzegacu Szkocyi? Takie Nie wiedzialem
wiedziałem do48l,
do48ł, t. tw6j
ta·
и·
cego robić
- Ojcowie zawsze sq, niewyrozumiali, kowlltych
kowatych WI<lSOIV,
wlosów, obszernej kamizelki
kашlzеlki i postępowanie
post~polV8nie ojców
ojc6w nie zgadza
zgndza si~ z moje.
moje- jemoiczl
jemniczy plantator jest ula
вт eioe ij do ja..
ja·
niepoj~ci, pełni
peloi tajemniczp~ci
tаjешоiсzр~сi . co
со do wykladanego koloierzyka.
kolni erzyka.
mi teoryami.
tooryall1i. 1
I ja, coprawda,
соргаwdз, na
па t!}danie kiejie rodziny
rodzioy oaleiy?
naleły?
!nnie, sl<witowatem
skwitowałem już
juz z ch~ciq zgł~bienia
zgt~bienia
- O
О Pl'OSZ\j
pr08Zl,) cię,
ci~, nie odzywaj 8il)
sil) w teo sil'
sir Waltera
\Valtera zostatelll
zostałem adwokatom,
adwokatem, ale
ые za·
.- Nie s,dz~, aby
аЬу lan
teo tltnl mial
miat "w koo
kG"
Ich we_netrznej
wewnętrznej istoty - ze
'е spokojem i spos6b
зрое6Ь przerwał
przerwnl Edward.
dowalnia
dO\\'alnia mnie
пшiе zupelnie
zupełnie umieszczeoie
umieszczenie 010шо- loniach
looiacb takie ZD
%п ozenie jak
jr.k.a as - •a
.powagą
odparł Henryk Noel.
powag" odparl
- M6j
ju;; bieg rzeczy,jak
rzeczy, jak jego nazwiska na
па drzwiacb
drzwiach kaocelaryi,
kancelaryi, w jq go wo
"О w chod
cbod ich 1
I dyaeh
dyaclt
Mój drogi, tukj
tllki już
- 01
Ol wieaz f}}6j
m6j drogi - z u~miechem
о~miссЬещ liście
Шсiе z dl'zew,
dl'ze'v, tak my
шу ze
хе §"illta
Ś\liata schodzi· kt6rej przesiaduje po",oooil<.
pomoonik.
kto je t czlonl<ien}
ozłonkieR} r dy 811
lIIli J lI.iej
Iliej - od
ос!
rze~1 Edward --:!е
rze~ł
że mój
ш6j ojciec nie jest my,
ту. nowe pokolenie zajl11uje
zajmuje nasze
пазхо miejsce
шiеjsсв
- Tobie
ТоЫе '11'0100
wolno tak postępować,
postQPowa6, lecz
' есх ze
<е Edward,
E tlward, nerwowym
пег"оwуш ruchelil
ruchem rozg
roxg I'r aа oо
taklIR jak inoi.
inni. Nigdy .ieszcze
jeszcze nie odmó.
odm6. i pieniądze.
takllR
j'>ienilldze. Czy t"'6j
twój ojciec
Cljciec posiada plan. II1nlj
mnij, inna. 8prawa.
sprawa. Baronet angielski nie w~gle
,,~gle na
оа kominku.
kошiоku. Po
Ро ch.i1i
ch.Ш u
%li rt&l:
yW:
wil
wił mi
т! pieni~ly,
pielli~IY, pokłada
poklada zupelnlj
zopełDI} llfno§6
ufność tncye
tacye cukru, czy tei
tez kawy?
potrzebuje 8il)
siO troszc2y6
troszczyć O
о przy zl<l§6,
złoś(\, jak CIy
Сау wiesz, te wakuje
Trr
Try
i.
i...
aaii jde.
де. mni?
шni? i zost!lwia Oli
шi wszelk,
wszelk" swobod~
8wobod~
- Zdaje się,
si~, cukru,
CUkl'U, tak Pl'awie
pl'nlvi B "pewny
ell'IIY inni
il1ni śmiortelnicy
§щiогtеlоiсу - gdybym
gdybyOl ja nie »raco·
praco· 800
ко sędziego?
s~Jiego?
'~lIйап!а; na
z~u\łan!ai
па lcąnym
]е~оуш punkcie tylko
t)'lko jest jеstеШj
jestemi w~poOlinał
W~РОПliпаl kilkakrotnie
kilkakrotuie oо pitkuych
pitknycll wnl
wał ciężko
ci~iko i nie skladal pieniot!zy,
pieniodzy, nie - Bsrdw
Вsrd:ю U
Ь (; mole,
юоlе, 1&eJ:
'еа
aа
nIeprzejednany
wzbrania
ПlергzеJеdоlШУ wzurania mi powrócić
powr6ci6 zbiorach
ny, przy
te III posiada, jeśli
praw 111
III
zbiorncb trzci
trzcioy,
przytelll
je~1i si~ móglbym
ш 6g lЬуш nigdy pOOly~leć
pomy~lee przynajmniej sądzę,
&\d%~, aby
аЬу jaki TOZ1lJIlD1
fOZ1ШlU,. pr&"
~oти..
~omu..
.
nie mylę,
J1}yl~, ladny majątek
шаjlltek w północnej
p61nocnej cz~
cZ~'lza
'1 za zycia
życia ojca - o
о poślubieniu
po§lubieniu nkocbanej
ukocbanej takie miuj~, gd)by 1110
lDa j.
jt
•'"
Cbclałuym baruzo, aby
аЬу mój
m6j nr( dziQ §ci
- ChcJa1uYDl
ści wyspy.
"'увру.
kobiety.
"'Bno.
"воо.
WaJter post~powal
Walter
postopowat podobnie - przel"
przer.
- No, w tnkim
tsl<iш razie widzę
widz~ calq,
cnłq, zaza·
- Ani ja oо tom
tem myśleć
шуAlее nie mog~.
шоg~. Jest
- Pn.eciwni.
Pn.eclwlli. 6j
.,
i, .i ..
.... Noel - ale c6i,
cóż, kiedy wzywa mnie gadkI)
gadk~ rozwiqznn:}.
tw6j jest boga'l
niepodobieństwo. C.yt
Czy t Oloie
moie "1 lalem
łałem D\oje
moje t.iad
t.iatJ twa.
tw ..
rozwiqzan:}. Ojciec twój
boga· to absolutne Jlie)Jodobieitstwo.
zащiегzаш ty
do domu wtetly, gdr zamierzam
'у jak Krezus, nio chco
сЬсо jednak powiedzieć
powiedziet siO czl
człowiek
o'l'iek :ieni(:,
żenić, mlljqc
ml1jqc siedmset
siedmsel funt6w
fant6w
tlo
ао Szkocyi na
па роlоwаще,
polowaole, lub jчk(6
jqk(6 ci oо tem, przesyla
przesy1a wiOC
wil)C doM:
dość znaczno
Znl\czoo su·
811' roczocgo
rocznego dochodu, odpowiedz
odpo"ied% tylkol
(D
(Р I.z
I,z
•
1)

W~,
'~,
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wszystkioh ' odoieniaoh
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,a:r!!I towmystwa
Ul.caO.j. &
Re.oly
'a:r!!/
to_myst1fa handlowe i os·,by
оз ·'Ьу praw·
prnw· i budlo
bord.o ""CIn.j.
.oly .padly
.padl! ...."Iki.

W
w.r.•..oló
Ie.owych ..
w ty«Odnia
Wcgi.r016...1e.OW1ch
tJ«Odnia poprnJnim
poprnJ.im

9-16'/1 m cb
podaj, tary
9-16'1,
сЬ
t&rт mi6d, jako
ne
bywaj'l
jako oddzielne jednojedno. ,·ka
,lka T_.1a
renia s10ta
dola .Ir.etla
I',.. pr.wi.
prowi. Ialt
16'/. re
lA ,kil"
pol..%O·- t"lnek
tMlnek
erolry. W
пе oceoiane b),
.. njq jnko
.1"<11••Inowa
no"a 1',..
lalt ",
•• - ......
....... obi
аЫ ,I,,,,
'1,,,,
те.,.• • ...
,l<iI., • рома
ero.,_
W L.JOdO cfoid peorien
.tlri
81n1tlriel1> tego
ttgo zooJ·dow.
cle ma
mO abnii) 1 .iC
.iO kart Ten!
l' Ьb .,1
Ll<li· "6
.. P"
р .. , • 1,
таЫ; ••
_ agent zn
хп ctnego
dolWL SeU\ i р.
"1 lal
atlri j .lnItkiem
zDOJ'doiA si»
si" tu wi ele
reni "I,,,ki
wl,,,ki 1.
roI"".., .1l1 .. lkli·
ków
IJ .... -9 rabli
s, ,Ial<,.
dok,. Pu sa
cznego doma
p. wy
1аl
J ....
'II
'11
"" ej
е, snitce
zl1itce olegl)"
oległy poirM.ki
poifnki
)j,lfI!., ruM
)j,ln!.,
robl .traelh
.traelt, "lIr
CJ11r I en,
ttn' tt.-ка
'"Ku town
łówn o
о wlkony_
wlkonJ_ DO I ora i ...
zbiorowych
wielkich cial opodntkowan,cu,
opodatkowanycb, :I:1 m. j llto l1~iol
ku! jo
ja eb
ó- ro
.·~.,i .......
!I O
dynu
pal"
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Poemu tt'agiques
lt'agiques _ pued.
pr2edjakie
jaki. rozdarty, pOllcy
pnllcr sl~
вl~ ollprz6d
n"pl'z6d wszech"вжесЬ- inoycb.
iuoych. Tlum
Тluпt nie rozul\lial
rozumiał poety
pocty iwolal:
i wola.l:
saп,оtпуш lIIy§ll.cle!u,
вklопп~ш do lI stawil
оп z miloAoiq
~ samotnym
myśll.clelu, W
w sklonn~m
stawił on
miłoAoi'l pl'a,. go panteisty
strouny
wielobarwny duch ludzko§Ci
ludzkości dzi·
Роежуа umarla.
uO\arla.
stronny i ",ielobarwDY
dzi- Poezyll
W' ~SZCZU
~SZCZ U,, ~ 1J0lejl\cym.
1J01еJIl<JУЩ, zl\r6wno bog6w i ludzi.
ludzi, jak zwierzęta
zwierz~ta i roто
iWl8lowego slllu~ku WI
iw'ntowego
siejezej Sl~
SI~ I'ozpadll,
Ыо6се PO/Ił'
pol~Нuш mylil
т)'Ш si~. Poez)'\I
siejazej
rozpada, w j~dn~, MoClce
Ale tłum
PoezYII nic
uic UI11&I·t
unlarł .. n3
пn ~Idok padault~
p8дaolt~ fiz)cznego
fiz)сzпеgо 1I .moralne~?
.шоrа!пе~? Aliny,
śliny. aа oawet
uawet kalllieoie.
kamienie. 'l'oszed!
'"poszedł on
оп da.
dacz)'c
czyć - PQJrzeba
poJrzeba .1la
.1Ja to 8,Iy
slly 'I ytnna.
ytnoa, kt6.:0'
kt!5.:0- Ву/
Byl poeta,
poet8, który
kt6l'y ze§rodkowol
ześrodkował w 80bie
80Ые swe! rnsy,.
l~ku - ,~6~!
przeczucielll poety wiewie.
rasy,. czlO\\'
czloll'l~ku
1l~6~1 s~~
s~ę ~ro~zl~
~ro~zlC lej od uczonych, przeczuciem
go pos~ć
poa~~ 1
I .slo~o
.810~0 ~ęd'l
~~d'l dla tluszczy
tłuszczy 1110,
'НО· wszystkie jego pQjęcia,
PQj~ia, pragnienia
prngoienia i bole.
bols. taki
t&k, реsупtlZllI:
Te~bnr!lzleJ obJaśDl~
obJo§OI~ 11101110' dziouy,
dziooy, z",ill
zwillzał
tl"Y /laustwa
państwa natury "w Je.
Jepesymizm: Te~bardzleJ
zat tny
zrozumiałemi.
:J;akl 108
los spot~ał
przetrawione w mózgu
zrОZUШlаlеШI. :J;ak'
spot~al zn~komJte.
zn~korulte- Ale, p"zetrawione
шоzgц Lecoote
Lecootв de ż~a
i~o teo
(ео fak
fakt,t, ze
хе wyzs~e
\vyzs~e sfery paryskie
paryskle SI}
81} . den
deu tnncuch
łańcuch istot cierpillcych,
ntш r6.vn'ei
r6wnleż owłndnl~te.
owl"dnt~te.
Na \Vszylltkle
\Vszyl!tk,e
.
"
.
.
FraocYI - Leconte de Lls1e'a.
Llsle·a.
Lisle'a, staly
stuly się
si~ tllk
tnk w1Ilioslemi,
wlllios/omi, ie
że tlum Dlm
go poet~ Francyl
ztow
strony, na
wszystkie Lony
5trony,
па 1I'9zystkie
tOlly slycbać
81усЬn6 bole~oe
boleijoe
99ztow.lek
!ek -. Jest
Je8t dla6
dl&6 - kr61.dul osta·
ostaNiedost~pllY dl
Niedostępny
d)a.. tlUlll6w,
tłum6w, ua
по olimpijskioh
olilllpijskich nio był
Ьуl wstanie ich
icb poznać.
poznac.
pesYlllizO\u. Jezeli
Jeżeli jedai uwoiaj"
uważaj'l tDlch,
tOlch, ntszczyc~el
ntstczyc~el las6-:,
los6-:, oо bladeJ
bladej twarly.
t_arsy.
wyżynacb 8tojl\CY,
stoj/lcy, "w 8zerokic
szerokie zapatrzony
ираЬпоnу
Pouura tr6jca rZlldzi
Ponura
rZl}dzi światem:
§wjаtеш: C~as,
С~аз, d~wi~ki pesymizmu.
wyiynacb
"а Awiadectwo
świadectwo u pad
padku,
ku, dla drllgich
drugich SI}
B~ I 00.
Оп. to n.a
п.а poplOłac.h
poplolac.h zDlszc~onego ~u
~o .buaЪu·
hor1zont1, wybrs01m
horyzonty.
wybranym tylko był
Ьу. znany.
zпапу. On
Оп PrzesLrzAn
PrzestrzAń i Liczbu.
Liczba. 'V8zystkie
Wszystkie one
опе zle·
zle- je za
опе tylko zapowiedzill odrodzenia.
dUJe miasto
тll\sto kamle.nn?, 111.
IIZ do dOla,
dDla, gdy
to pierwny
pierwlizy ogmielił
О«ОliеШ sil)
si., do poezyi
poez)'i "pro·
wpro- "lIjq
waj'l si~ W
w jedność
jеdllо§б tajemniczll:
tоjешпiСZIl: Konie- one
t~ strun~
strulI~ nadziei, las na
оа n.owo upom9
upolll9 1 .Sl~
.81~ o
О 8W~
sw~ prawa. ._
Poetn,
Poeta. kt6ry
który uderzy w tę
wad%i6
озjАl1Iiеlszе poЦtysly
dzi8iej- czność.
схпо§с.
Ооа to
(о kierL1je
WSZУ8tkiеп.,
со
wadzić n8jśmielsze
pOlllysly wiedzy dzisiej·
ODa
kieruje wszystkie
al, co
kt61;J' 1I'8knie
wskaże I.ko§ci
hl.k ości tfJ
tę oow",
now", cl\Oc
choć dl\le.
dale.l.z1
.Łzy 1
I k~ew.'
k~e".' o
о lesIe!
les,e! oblejll
oblej" twe POIllO'
pOIJIO'
8zej
azej - na
п& nich nawet oprze6
oprzeć my~
щуЫ swojl}. istnieje;
istDieje; ona
опа prow"dzi
prowlldzi wszystko do OIogily,
Dlogily, klóq'
kl} zorzę,
zorz~, \'
\V tysillcu
tysi'lcU serc znajdzie oddźwi~k.1
oddtwi~k.lly,
/y, ty
(у zakwltOle!z
zakwltnle!Z ua
п& naszycb grozach!"
Streścił OD
оп "w sobie wezystkie
wszystkie w
1ł półczosne
pOtcze8ne aа ро
po za tIł
Щ 1I10gilq
mogil'l jest Awiat,
świat, gdzie "divi.
ftdivi- kil
Stre§cil
Lecollte de Lisie
Lisle uie uczynił
uczynil tego: '' poddał
poddll!1 Leconte
Lecoote de L.lsle
L.181e pa~rzy.l
о'" o
••oy,e~a
pa~rzy.ł n'"
oałowle~a
dq~eoia ducha
d'l~enia
ducba w rozmaityoh
rózmaityoh kiel·unkacb.
kisl·unkach. / oe.
ое_ mort"
шоrt" Qdpowie na
па wezwanie
wezwllllie Lecoute Leconte
si~ w ~upelności
~upelno§ci PI'lldowi;
pn,dowi; uleg!
uległ pl'zygnt;biaprzygnt;bin· z oddllla;
odd'lla; pOŚWIęcał
po~wlfJcal osobmka
оsоЬщkа .dla r~dzaJu,
życia, jedność
ludzkoś,i, de Lisle'a.
JJedność
edoo6l: iyci8,
jedooAt rozwoju
roz"oju ludzko§"i,
jl\cej
jllcej myśli
пtу~li wiecznej 1aloby
taloby istnieoia.*)
istnieoin.*) Doj.
DOj- : 1.z .Ios.ów
.los.6w q~a~z~J"cych
q~a~z~Jllcycll go ludz! wycuago'lt
wYC1IIgo,.
jedllo~ jej duc4a
jedność
ducЦa i los6w
1ов6. - wszystko lo
to 1I
Affr.ochi.
Affranehia nou.
no_. da
йо T.mp
Т"mро,
•• du
до NOlllbTO
Nombro .t
et <lo
д. rzewal
rzewnl on
оп w cz&sacll,
czasach, kiedy §wieie
świeże teorye mewIele;
n,ewlele; Je,eb
Je,ell z&§
zaś odzywll.ł
odzywn.~ ~l~ d? wsp6ł"'8р61.
tJ8i~em ogniw
tJai~em
ogoiw PO",i'28oe
powillune ze
хе sobl}
воы} - niby I\
1I czesnych
'·Еар
...
,
przyj
owal1e
byty
,n
eWdl1ge.
CZGsl1ycb - to z go~yc~,
gщусц, Ironlll<
IrOnl .. , 1I wy,~u_у,щ. ,
l'Eapa...
biologiczne
przyjmowane
były
ZII ewaugell1
la60ucb
łańouch wsz)'stkie
wszystkie lIasze
nasze koncepcye
koocepcye tllCzl}łllCzl}.
Et
nou. 10
lo repos,
la••.ie
_
Е! r.nd.
т.",I. nou'
терое, qn.
Чl1" 1
ie aа trou~lel
tTou~lel lię
li~ i bezll'zgl~dnie
bezl\'zgl~dr,ie stosowane
вtoзо\оnпс do nauk spoвро. ' tel\!:
t~l\l:
ey)
су, przez w8zystkie jego wiel'sze
wiersze przechoI~tnieuie - to
(о dies i/'oe
iroe lJozustanny!
lJozostnnny!
Ileczn~ch. 'Vn!ka
lłeczn~ch.
Walka oо ~))t
~)t ~yła
~yta Uem.
Неш. jeg?
\'uu
\'ou.••Ti,e.
i,o. la.b.,
lacb....
••nt,
nl. 1.an.
••• r~.8!
T~'8! ••
sani
по
dzi. Leconte
Lecoote de Lisie
Lisle przeskakuje wszyst.
wszyst'V
przeszlo§ci, kt6rl}
kt6r~ zwykle malujemy
шаlujеmу po~z11,
PO~z11, ~e wr~z
\п~z z ...
.w~elu
~elu l~uYIllI,
l~nYIIII, ' Ole
ше WI'
WI:
. ..
[aenolu!
[Q6II01U!
W przeszłości,
kie 1IZ0zeble
iywych, wszyst·
/lZozebIe drabioy istot iy"ych,
wszystzlo~ i piękną,
pifJknlt, odnaleźliśmy
оdпаlеZli§щу tez
też same
вате Ь61о,
b61e, d'l.al
dEI.al on
оп zaduej
Х8дl1е) róznlcy
1'6zщсу Illl~dzy
III1~dzy l.udzkl}
I.udzk'l &
a
PI.,
PIu. ,"еох.
..'ux. piu.
pl •• ue~replts.
1I0~rep,ta, q.o
quo 1.
lo lI!rre
tcrre 10/.lof.·
kie daiedzioy
dziedziny lDyAli,
myśli, kraje j "szystkie
wszystkie wie·
пiе zło~
,
ваше rozczarowania,
rozczaro\vnnia, jakie
jnkie dzi§
dziś odczuwa
оdсzu\vя zWlerzt;cą
zw,el'z~c~ lrosl'l\
tros!'1I oо utl'zyman,e
utrzymanie tyCia.
1УСIa.
.
. .
(co~d.....
[eo~d
ki, w8zystkie
myśli i uczucia.
uuzucia. te~ same
wezystkie d.iedzioy
d.iedziuy lIIy§li
'"у. Zadnej
Żadnej IIludy,
uludy, indoej
żlldoej nadziei. Czegoi
Czegoż
*) łli.ma
Ы.JПа tu
lо tadllcj
żadnej 'PTzeczIIO'ci
Iprzecznośei • te.,.
lе." 008'111
oośmy
W lonem
IDuе,п zaś
ЖI§ ulleJ~co.
IIl1eJ~co, EwrncaJIJC
EwracaJ/łC 81~ do
A'ldy i Himalaje, Norwegia,
Norwegi:t, Indye
IlIdye my.
Alpy, Andy
doznać I1\OiCIII)'
możemy w PI'zyszlu§Ci?
przyszłości? Bogowie jojo· ~)'fZokli
~)' Tzokli nR
nв po
p...
..,tku.
,tku, ",
ź, L .tre
.I,e..
.....
c.. w lol"e
,olr,. d~.
"~- olllarlego
omarłego poety, pOWiada:
powl&da:
i Bra.ylill,
Bra.yli8, rekioy, koodory i 1wy,
lwy, s1oiic8,
slońca, doznac
жn drugimi
drugirni upadajl}.
uplldajl}. Pi~kno 'vVol
.Уо! ZOUI~
"OO,~ d
•• I, •..".polcze,uegu.
",polcze,uegu. W.lou
\V.lot!.k.8.,
ro~lna"
Moi, J'. l'eo,io,
I'envi., an
вп {ond
да tomb •• u celmo
calOlO
ducha
.. kośc, ro~lnao
Moi.
fon d da
kai~iyce
bohaterowie, dni za
k.i~i)·ce i gwiazdy; ludzie, bol'8terowie,
llrR i zalc:&y otl
о
Од 'I
'1
pl<>r\Y1f\stkl ,. tn
d,,1Irnj
'd
. 8111
8ł pl<>rWlł4stkl
łn 1
l d.,
oeJ U8poloble018
uapoloble01a
D'yślioiele, kap/liui,
n'y4lioie1e,
kapl"ol, prorocy,
prorocy. bogowiebogo\vie- DOŚĆ..
поМ.. S p~a.wledllwość
p~a.wledllwo~C -:- te
(е t~z~ II ea
са y
у n.Oj'
П.ОJ- ,, poety
poely czy
CZJ filo.ot.
fiJozof. takie,
taki., lu~
'.~ iau"
i•• e prz"dew8Z/
prz.dew"l.•tkieru
[et
[eI noir.
noiT.
сzlоw,ецstwа WCII\Z
<ОЬтас i W)two
... 6 By.tem
8)·.tощ "".pni.tyozny
pe')'I .. i.t)'o,"y оuu.. op'
ор- 1
<lе ,i.re
,i.,o ot
nt d.
d...neо pln....
••••oir.
oir,
staj'l
stajl} kulejno
kolejuo przed Olllli,
uaUli. oio jak widzia·
\vidzi!\- wZnlOAI,HeJszycb
wznlOśhlleJszycb d"zell
d"żen CZłOWIN1.stwa
WCI/lŹ 1
I zebrać
W) tworn6
I D'tjlre
D'etre .IfT.ochi
.lfraochi de
stajq si~ niewolnicami
пiеwоllliСdшi Dziko§ci,
Dzikości, ObIudy
Obłudy i , 1)'I"i.l),ozu):lyllli.t)'ozu):- J~żeli
J~i.1i .L. . podtlal
podt!ol .iO
lig ре.
p•• mi.mowi.
n.ir.OIowi,
11.0
•• lroo1.6
bool.6 d.
д. рео",т
peo ... r .t
ol l'bOl',ear
I'bOl',ea. d'elre
d·';lr.
dla wetafizyczne,
шеtаlizусznе, ale jako obrazy
obrozy peloo
peloe staj'l
Barbnny68tW!\. KaJiban kolanem
kol80el1l ściska
~ciska to •• a.oy,
а ••у, ze
<о nHal
пна1 WIQCCJ
w'Q.cJ !'ko
!,ko UR
Ц' zle
złe .trony
.Iroll)' bytu..
[bom_o
[Ьотте_
.il
iycia. Zazwyc&lLj
ZаZWУСlЮj poeta, b~d/lcy
b~dl\cy "'raz
I\'raz Barbnny6stwl\.
aił i 'ycia.
.•
p
SIi
"
- . , P69ymlzID
aLanOWI DIO
mo tres6.
treść. ale
tło рое"11
poe,.)'1
U
РвSУШ1ZID ten
ten 8Ln110\Vl
аlе tl0
filozoreu., oо ile siluym
аilОУIII jest w koncepcyi, o
о pierś
filozoreo.,
.romet~osza. . oks р;а,Уlе
p;aw,e zodnej
zadneJ ~ecout,o
do Lid.'a.
Bogowie jego.
jego, to Mito§c
Miłość i Piękno.
pler§ c!o,"et~oszll.
Ч.соut.е ".
Li,le'a. Przyjmujemy
Prz)'jll1"jemy je
j. lub
I.b odrzuca.
од, •••• Pi~koo. Ale
tyle w urzeClywistniclliu
urZ8Cly"istl.icoiu jest
je8t nieodo111)'.
uieudolny.
zagadkl rozw'llZnc
zagadki
rozwlIlzać Ole
ще pozwolił.
pozwobl.
I\ my w miaro
mi.ro nna....
..eg.)
g.) u.po.ob,o.i..
uapo.obleuia.
bogowie ci ..
wyp~dzeoi
yp~dzeni ." ze
же §"iata
świata 1udzij
ludzi;
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DZIENNfK
DZIENN /K f,ODZRJ,
l',ODZRJ.

•
Dikam; %agr
Dikami
zagr niclhem;,
nielhemi, za tlipienia
Щрiеоiв :IIIŚ
u§ t li
_rll1cznej Irl'ftjow'l
Irтajow'l 11;0
lIio mote mieć
mi~ wiejruiejaca,
аса, gdyi
ki~j st 1;,
li, j ka
k8 uiyw
оху.. si
11
wyrób
pilników, dot1tncx
dotltncx
""rБЬ pi\oik6w,
nie 'f/Jr iaj
nil!, oawet
nawet oieWda
nieWda stal
u ou,
ешl zagr uiczDa
Il
to'
(п'
do
до
g rodnja
rodжаju uzyt.ko,
użylku, i ~k
аl.a
~;i
•, st.a
ą
iej
le rtle moioa
można uiyuŻ}'"'86,
wać, oajodpowiedoiejsz,.
najodpowiedniejslll "8§
zaś celo"i
ceJo"i j t stal
sta1
wo!tf41ska, Ot.6i pewieu
wo!tf4Iska,
pewieo z рn:еШl
przemy 10"t6w
łowców
l6dzkich
ł6dlkieh zwr6cil
zwr6cił Sl~
a1~ do
до mini
mioi steryum
ster)'um skarbn z podaoiem
podaniem oо znitenie c/a
Ьп
с/а od
оа stuli
stali uiywanej do
"anej
до wyrobu pilnik6w,
piloik6w, albo
aJbo tet
tct oо
podwytucnie opIaty
podwplunie
oplaLy celnej 011
ou gotowych
piloik6w,
prz)'ChodzIle)'Cb szagranicl,
s zagrallic1, moтоpilnik6w, prz)'Chodz,c)'Cb
tlwuj,c
tlwujllc swoje podanie
podallie w przytoczony
przytoczolIY przez
pOWItej sposób.
IЮW1tej
spos6b, Ze w.gl~u
".gl~u na
па oko·
oko'
liczooM,
liczność, ii
iż pilniki i raszple
raszpJe (oplacaj,ce
(opłacaj,ce
jedoakowe clo z рilоi
pilnikami)
k ашi) 1Oajt}
maj, dla na·
паjednakowe
аусЬ
pych f.. bryk waioe
waine znaczeni~,
znaczeoi~, Slldzłmy,
цdzlшу, le
!е
wiado ~ powytna
wiado~
pow)'tna sainlen!lluje
sainten!lluje odnośne
odоо§пе
..у,
y.
(-)
jednej z fitttrYk,
filttrY\c, wyrabiajl\wyra biajl\cJCh
С)'СЬ materyały
шаtеrуаlу meblowe
шеЬ)о"е i tapicerskie, ze
хе
wsgI~du na
ftgI~du
па zastój
za5t6j ".
'" interesach
ioteresach ro"pUSZCZ4
rozpuszCZ4
w tlch
t1ch dniach pewnIl
pewolI ilo€6
ilość robotnik6w.
robotni k6w,
Widoczni
'Vidocz
ni jednak spodziewanym
spodziewaoYnl jest w tej
p/~ wkrótce
ga/~
wkr6\ee JlQprawienie
JlQpra"ieoie .ifJ
.iłJ staou
sIaDU inteinte·
ree6w,
re8ÓW, Fkor tenie
teoze przemyslowiec
przelllys10wiec zapowie.
zapo\viedaia/ tym
ikol\>, ii
Iуш robotn
robotoikol\l,
ił ~ kilku tygodsia/
d.i8ch
wszystklch na
оа powr6t.
powr6t,
daiach przyjmio icli wszystkich
"0&6 niepewoo§6
niepewność to unków
uok6w poJityczoych
politycznych
i oczekiwaoie
oczekiwanie r6iuych
różuych nowych praw, od
оиоо·
no·
SZI\C1cb
nł\Cl'ch się
si~ do
ао fabryk, dziah
dzial, przygD~bi8j'lco.
со. na
па ~to8U:aki przem1ało.~,
pn:eoIJalO.~, oslabi..
oslttbi" ener'епе!'gifJ
giłJ w odnośnych
оаооАпусЬ
eru1)~, 'l'ak
erull~.
'!'ak op.
пр, wiadomo
то nam,
оаш, iz
iż pewien przemysłowiec
рrzешуs10 w iес wstrzyw8trzymuje 8iO
sio 1z lego powodu z budOWli
budowlI fl\btyki.
fabtyki_
mujo
dziedzillie ijtoaunków
W dziedziuie
bltosunk6w robotlliczycb,
robotuiczycb, oienie·
реwautБ, kiea:y
pewaołt,
kied:y Dowe
nowe pr
pruw
..w abryczne,
abryczoe, oboоЬоwiflzuj,ce obecnie w trzec
trzeć
nberuiacb
wi"zuj,ce
пЬеrпiасЬ z st080wane
bOdll do
rozchodz'lce
ао Kr6Ies.twa,
KI'61e~twa, l'ozclJOdzl\ce
st080waoe ьоа"
8iO
pogloski, 20
juz mozna
эр оsiO flogłoski,
że już
można si~ tego spo·
dzie"ać jeszcze w "_
r. Ь"
b., nie r>zwalujll
r'zwaluj,. przedzie"a6
Inys!Qwcom
Jnysłowcom na
па batlltec}ne
batl1tee}ne nregulowanie
nregu10wanie ~yclt
~ycb
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