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wladz i ludu, "gród niemilknących okl'ZY'1 jagniejszlI Pilni, widocznie wzrnszonll wSJlQ' 100;. mniej, niż palacz- specyalil\llI. W je.
kvw .hllm!" udali ,ię 1111 miej c~, gIlzie Itlnienil\mi rlJ"zeszlo~",i l I·ozcznlonn. raczY4'l doej tylko gube .. ui wlodzimil'skiej fabl'yki
Szanownych p.. euumel·ato.. ów naszycll lIJ1rll' ma ~llłnl!<\ IIO~'/\ gwi'i~.l'nitl !H\. I' . i t.kl) I"'z~j~ć do sto.!~cag/) IH\ wierzchu nĄ ypu z~lżywajlj. Jl~liw~ 7011. 6,000,000 rubli rocz·
~1.llIny o IH7.~fne nat]sylRllie prz ....pJftfy wYP.t\dku z ~nl~ .17 (29) l'a:<llz'I',J:luka,,'" PO{'lIlgu . Ce~I\J"lIkl~gO (lO schortl\ch, wyb.Rd~. nl~j odpolV.~dUl Wtęc nadz~t· n~ ~otla .
'~Uas· 1111 ~aroweml W tabl'ykiL~h ~edneJ t8J ll!~'
.~ celu uniknięcia p..zerw w wy~yłce D1.iell~ IWb~l?n teg~~ !n~ęj.llca. .' fu. mial sZCZęSCI. \~Iulych ~p~cYl\hlln IV tym celn.
'k "
..
powItać NaJJ/\~nleJ~ą Pamę rektor UOl· IlII'Jsza Palii kl"oczyłl\ w~n)tł sZllal8t'l1 stu· bel·1It dalby oszczędnoścI 600,000 rubli.
III &.
we1'syte~II, .Meksil'janko, zwierzchność szkol· t1entów i wyelIlIwIInie instytutu, którzy
Nadto, P"zy nieumiej~tnem obcboduniu
lIa r sto.r,!ey IHL czel tleputacyi studelltvw z uniesieniem e.tłownli ręce i kraje szat się z kotlami, zanieczy~zczaj,! się one, )la
Charków, ił czerwca. (Ag. llłn . ). Dzi~, IIniwer ytetu, Ora1. ins\iYtuló\y: tecll1lolo· Jej OeslLrskiej ~fo~ci, wznosząc hnczlle ścianach wewnęt ..znych tworzy sIę gruba
o godzinie l·szej po Jlołlldnlu, do pasowej giczllego i w.elerynaryjnegoj jedell ze stu· okrzyki: .hura." O g"Olh. I m. 15 wllI'ód warstwR osadu, skutkiem czego kotly psu·
Pustelni .. aczyla przybyć Kaijabnil'jsza dent6w dostąpił szczęścia wręczenia bukie· dźwięków hymnu IIl\mdowego 1"n. zył po· ją lę i nie dają gwarancyi l)ezpieczeliPani z Ich Cesarsklemi Wysokogciami tu. Na miej en 1:najtlowaly ię \I'ychowa· ciąg Cesarski na południe, Najjagniejsza stwa. Nadzót, ze strony mechaników gu·
Wlalką Księżną Ksenią Aleksandrówną, nice ius Ytu Ilanien i żeilskicJl gimnazyów. Palli długi eZIl~ SIala w otwartem okllie, bernlalnyeh nie jest dostateczny, gdyż od·
Wielkiemi Kslą!ętami MIchalem J\I1kolaje. PrzełożonA instytutu, Gołochwastowa, lilia· kłaniając si ę hL~k ,\\Vie pehlym zapRłu tiu, bywR się .. az 1111. tlozy lata; pr61k"l hydt-a.
ullc1.na także nie daje rękoj lIIi bezpieczeii'
wiczem i Aleksandrem Mlchalowiczem. la szczęście wręczyć buk.iet IV Il ..zelly!lznie mom, któ .. e zbitą mn. ą stały nn 111\ ypie.
Cesa ..ski pociąg podjechal do osobnej pIat. udekorow&llym pawilonie z bial.ej mate .. M,
stwl\, nazajut1"z bowiem, po dokonania jej,
fonul', wspaniale udekorowanej dywanami, z "óżllokolol"Owemi fla.gawi, girlalldRlIli z
może już uastąpić wybuclt kot11l. Za gra·
sukuem, glrlRudami, zielenią i IOnó. twem zieleni, zlotemi be:'bami palistwR i mono·
nicą dawno już zarzucono sJlClsób ocenia·
flag, przy gl'zmiących okrzykach .1Iura," gr8JnlLmi Jch Cesarskich , Mo~ci.
nia zdatności kotłów parowych Z,L pomoc,!
hlrtU, który w lIiezliczouym tłumie zale~1
Rozpoczęła. sil) uroczystość założenia ka·
Powstale w .. oku zeszlym towa ..zystwo prób hydrauliczuych; używaj~ się bne tyl·
)llan~ kolei, prty dtwlękach llymuu. naro· lIlieuia węgielnego. Naczelnik gll\lerUi, ja· popiemu la pl·7.~lIIyslll prz~d7~"\luic7.0, tkac· ko jako pogredni sposób badauia Ileian i
dowago l ooglosie dzwonólv. NaiJdniej· ko preze komitetu budowy świl!tyni, p.'Ze. kiego w Moskwie zajęło ~ię obecnie kwe· szwów. Zwycz\łojue sumienue oględziuy ko·
szą ranię mIel! szezęgcie powitać na pe· czytał napis na tablicy met&lowej, wmUl'o, styą pl'zek~ztałcellia nadzoru nad kotlaml tła wewnątrz i 7.ewnątl"Z, bez w.izelkjej lu •
.. onle: nac7.ellllk gubel"Dl, któl'y zlożył ra· w.nej w plytę kllmlelluą, wraz li s.. ebrne· lJl\ ..owemi na SllOS6b przyjęty w Niemczech, lIej próby, mogoł dać o wiele pewuiej:!ze
JlOl·t hono ..owy, małtonka uaczelnika, wrę- mi i złotem i mouetami. Pienvs7./} cegłę, gdri obecny system kontroli ze strony me· rezultaty. Oględziny takie oddawlI jnt 8~
czając I'rzytem Mon ....chini bukiet 7. róż podaną przez kierującego budQwą archi· chauikóI~ gubemialnych w Rosyl jest bal', JlI'aktykowane 7.& grauicą dwa razy do ,"o·
he .. bacianych; Jlrzedstawiciel szlachty hr. tekt.\ AUltfelda, raczyla położyć Najjaśniej· dzo niedostateC7.lly, a p.. óby nie dają moż· ku i częściej. Nadzór jest tam 1l0kOIlYWIl'
Kapni,st, któ ..y również wręczył bukiet Jej sza Palli, p..zyczem pokrył ją cemeutem no~ci wnioskolvania o zdatnollei kotl/\ do ny p..zez techników rządQwych, albo pl'zez
CeSarskiej Mości; głowa miasta, wręczając I.rzedsiębiercll. budowy świątyni, Gubonin. uźyLkll. Motywy, nIL któl'Yclo op181'& się tolvJlrzystwa nadzoru nad kotlllmi parowe·
na sl'ebruej tacy cbleb i 8ól; Ilrezes gu· Drugą cegłę raczyl" polożyć Jej CesarsklL początkowauie towal'zystwa moskiewskie· mi, któ .. e rewiduj/} kotły SWYCll c~loukó\v
bernlalnego zarządu ziemskiego, Kondt·a· ,Wysokość Wielka Księżna K8ienia Ais· go, zawiemją. wiele inte .. esująoych szcze· ZIL pośl'eduietwem inzylliel"ów sJlecyAlnych.
tlew, wręczając bUkiet; oharkowski maI"· ksandl'ównll. ~ 'astępne cegly J kl.lldli .leli gólów, jJod.\jemy więc je IV stres7Alzerlin, Niewątpliwej kOl"zyll!:i, jak~ P"quosi dzla·
H~ałek powiatowy, ks. Goliqyn, w"ęczając Cesal' ki. Wysokości Wielcy Ksiąi:ęta lU· wedlug .. elaDyi gazet mskich. Do~yohczas lalIlość tych towarzystw, dOlVollzą Uł\.~~·
kosz kwiat6wj staro ta kupiecki ~ewel"Ż&- chal Mikołajewicz i Aleksander Michalo· więhzo~ć fabl'ykantólV i Ilrzedsiębiet'eów !,ujące dane. Z liczuy kotłów parowych Z8.
jew, wręczając na srebrnej IJOzlacllnej ta· wi~ arcybiskall Ambl"07,yusz, naczelnik fau .. ycznych IV Rosyi nie p.. zywiązuje wiei· gl"anicą, pomstających bez 1IIdll.ej ~outl:oll.
"y chreD l sól; wojskowi i cywilni lIr7.ęd· guberni, gub~rnialny IDaI'sztłilek szłullht.y, kiej wagi do kotłów łllll'owych Vi fabry. podlega wybuchowi jeden Od. 2,OO(), z hcz·
uley, pt'zedstawiclele rM:nych inśtytućyj głowa miast.a, prezes zal'zll<lu zielll~ki"· kl\l:h i Lylko lIiektól"ty 1101V0łują specyal. by za~ kotló\v n!l.leż'lcych do człolrków ~o.
Cblll'kowa l .Iamy miejscowego tdwal'zy· go I sekretarz jcomitetu. Po slwIlllzonej nych teehnik6w do Ilt((lzom ' u.Ld kotłllllli. warzystlva, wybucha jeden nlL 5,QO. Nall·
stwa. Wyslucl'lLwszy łJl.~kawie powitati Ul"oczY8toaci, Najjaiiniejsza Pani raczyla Najczęściej cZyllllogć tę spełnia jJalacz lub zór taki zmniejsza więc uiebez(liec~elis~lYo
spotykającycb Jej CeslLt'sk~ Mość o ób, oajmiłolleiwiej zw ród\! uwagę 11/\ Wy~tłl' kotlarz, których 7.1\stępllje Ilierwsay lepszy o 60%. Obecnie towa.. zystwa t;J.kie w
i'lajjllŚniejMz!I. Pani udała. się po umyślnie ITioue w altauie plany budującej się !lwią· robotuik; często pałacz'l zjawi/\jl)cego się
iemczecb, skla.lające się 7. kilku zwią:.>:·
ul'ządzo nym chodniku p ..zez bramę Pustel· tyni. WÓWC7.as lI..cybiskup Alllbrozyusz w stanie nletr7.eźwylll, nikt IIle zastępuje. ków, rozwinęły swą <lzialalllo§,; do tego
ni do llwiątylll, gdzie IJl7-y wejściu "owitlIł blogosłlLwil i'lajjaśniejszą Pauię obrazem ŻądaDl~ jest oli niego tylko umiejętność stopl\ia, że IV granicach ich kontl'oli IlOZO'
110nlU"cbinię Najprzewieleblliejszy Ambl'o, Zbawici~la i miał szczęście w .. ę.c~yć Jej .. zucania dl'zewa do pieM, a co to jest ko· staje już 38,144 kotlów. 'l'olva.'zys~wo po·
zyusz z miejsklem ducbolV~listwllm i bra.. Cesarskiej Mości wspaniale album z willo· ciel jlarowy i jak'L ollpowiedzialllo§ć cięży pierania pt'zemyslu przęuzalllfczo·tkackillgo
clszkaml Pustelni. Jej Cesal' ka Mogć i kami pustyni
wiatoltorskiej. Naczelnik na Ilo?omjąeym , nikt go o to lIie pyta. IV Moskwie pl'opolIuje dla IUldzoru nad ko·
Ich Ce. arskle Wysokości ucałowali krzy! gube.. ni mial szezę:icie wręczyć Nąjjaśoiej· W IIIn;ej~r.ych (;\urykacb często 100żoa wio tłami Jlarowemi otwa .. cie sJlecylLlllego od·
I zo~tall łlokroJlieni wodą śwlęcolI/). Arcy. ,zej Pani !otogmfię fasady III'zy8Mej świlj.· dzieć llIałoletnich i wyrostków jako dozor. dzialu towal"/.ystwa, na wzór związków
biskup Alnbl'ozyusz powitał Najjalinlejsz,! tylli, op"lLwną W pt·zepys?1I1t .. amę. Wtem ców kotlów i maszyll. Przy takim stanie niemieckioh, oraz ollracowanie Siwawy u·
Pallię mowl}. Ze świątyni Naija:lulejsza miejllC'u, gIlzie r ajjll.Śn.iejśza Pani skłlLdała .. zeczy robotnikom grozi zawsze wielkie eh .. ony kotłów parowych i dozoru nad IIle·
Pani i Ich Cel!lll'skie Wysokości, poptoze· dowody miłosierdzia ~chrześciańskiego, . u· lłieb~1.(llecr.ei.~Lwo, .\ admioistracYII labry. mi w Rosyi, na llO\lstlt.wie przepisów sLo·
dzeni przez b"llciszków Pustelni, niosących dzielając IJQmocy 1"&I111ym, pocieszając t,mie., ki p"nó~l zna'~ZlIe st.raty, skutkiem zllży. sO\\'&1Iych w Niemczech.
chorągwie, ducbowielistwo i arcybiskupa rająclI sługi swoję, urz§dzouo uiewielkl wania nadlllie"lIej iło 'ci paliwa. Prosty
Ambl'ozyusza, łV otoczeniu przedstawicieli skwUI·. S(lp,dziwszy tam c~as jak,iś,
~ 1 (lalaćz z'OiywIL matlu'yalll opałolvego o
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Nadzór naa kotlarni parowcmi.

Henryk Greville.
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Wieczo~'elD I"'zy koły ce siedziala lue .. u·
choma godzilllLmi całemi, ~Iedząc oddech
dzieckI\, w obawie, aby maleńka duszyczka
nie ulecIala w jej uieobecuoścl.
tIlWOŻO'
na poc)lylała sl~ 04 czasu do czasu nad
kołyską. Janek spał tak spokojnie, że
czasem pl'7ez klika ~ekund IIlc nie słysza.
la. Brała w,ówcus dziecko za "łczkę, u·
spahjsła sil;, czując, że ciepla, że puls ~·e·
gułarnie bije.
Stąd te~ JllneJ( p.. zywykł PTzy p.. zebu·
dzeniu się widzl~ć zawsze twurz matki ku
niemu pochyloną. Nie bez trudu odzWY'
cujono go od mamki, do ~ .. ej c~ł Je .
dU!l.k przywiązanie tylko I'ośrednie, bo in·
stynktownie matkę kochał uad wszystko.
W tym czasie dziecko zacho .. owało; Albina
wzięła je «lo siebie do 8Y1'ialui.
Feliks z poezątlm milczał, a Ilonie waż
dziecko lIie plllkało, więc mq uie przeszka·
dzalo też sp.ć spokojllie. Niecierjlliwila
go jed)'nie lampa p ..zez całlj. noc pallłca
się w l'okoJUj I\'Krótce jedllak pnywykł, a
zresztą mieli jechać niezadlugo do Esretat,
gdzie mógł stosownie do npodobania tycie

Bobi~ ur7.ądzić.

Guiewało go ł\ieslycbaoie, gdy lIi~ budr.h
w 1I0cy i wldzil\l jak AlblllR a~ uad kQ'

ly~k4, lub też medziala na otelll z dzie·
cklem zupełnie rozbodtoDem, Jerz clehem

i s okojiThm--:- Afyśl;-żeol.-Ivygodule s~bid
gp gdy żoua SI,ędza noce IHl czuwaniu,
gniewa/a go niewYlhowule.
- Czyi- ou nie lIIoże spa~ w slVojem
l6żkll? - llytnl niejednokrotnie zuiecier·
llliwiony'.
Albioa oJpowiadi\/a mu z uśmiechem i
kładla palec na UstR. Dzieckó\otlw,I·aca.
lo lIagle glówkę i wolalo: , Pa(ljl
Armor nte zuajllował odpowiedzi na tę
mowę 11ziecięcą i znów usypiał.
Podczas tych dlugtch nocy, ,kNre razem
sllędzali we dw~ie, do siebie pl'zytuleni,
Albinę z synem I,czyla jedna wielka i je·
dyna Ulil.o~ć. MatKa może zanadto koc:ha,
la dziecko, lecz dziecko z Ilel\1II'ośch~ .za·
nadto matkę kocll"lo, bo po pewnym czasie
alli jednej minuty bez niej obejś~ się nie

wlllizguje się 110 sl'okojneJ duszy i poosuwa ijokusy? Ulaezego ęzlowieko\\,i, który
(li3ze poeml\t symfoniczny, ci~y się ogól·
ną sylllJlnt.yą i sZMunkielll, otoczony miło·
ści4 żony i dr.ieckil, (lrzycboll7.i. nagle myśl
IlOjechania do ,Oje(l(le nllltyd:r:ień? Dlaczego
svotyka tllm pewną Ilięku/} istolll, niegdyś
bar!l~o dob"ze zUJlł'Ij, a dzi' . zupełnie 7.11.·
pomnianą. a~y roradr,ić żon~ (lo wtÓl"llie,
bez \lę.jmuiejszegQ cieuia wyrzu~u? Nigdy
t~ w życin nie d07.nJlwRł WYI'zotów, chy.
bil, .:i.e aWlll:tul'iI ile $ię skoliczyla, Zresz·
tą nle przestal USil dobrym lIlę*em ) oj.
ceru,. Cze~óż I)'ięyej wymagać? Natura
jAgJI II'Ylllągała yhJgle ~ilo,;ej kobiety. Po
1"117. IliQl")l'Szy ~/>I·3.dla gH ,Albina chora,
o (;.biollll, z~led wie mająca sily do życia
jl!:zed modzeniem , sł'ua; po raz tll'ugi otle·
mogło .
uraln jPj UlęŻa I'lllUtętna Uliło~ć dltL ledy·
• W Et ..etat życie łatwiejsze im bylo; 7-11' nego dziecka.
jęli oboje ów pokój z balkon~m, na , który
Feliks tak odważnie IVdrapał się niegdyś l
XlI.
a miody ojciec zamieszkał gIlzieindziej.
LR~o było tego rokn roskoszue.
Janek
.11\nek z wiijlką 'l'UlIIlO~cią, do 1."\ wal zę'
.. ozwijał się jnk klyhLt cieplarniany \vysta· bów. Al III II a p..zez kilka tygodll~ wylącz·
wiony na sloilce i nabierający O~I"3ZU sil) nie synem zl\i~ta, nie wi,lzialtL nikogo,
I barw, nie t .. ącą~ przytelll d~likatnegq p.. ócz tych, ktllrzy ją II" Ilomn odwie~7.ali.
wdzięku. Ojclec iluOlny bYI z niego, bo
Do liczby ir.h należllł Des'·Qches. Pr.zy·
mail' Janek był t~l'az bohatel"elll chwili, . wiązał ~i<} .\0 lhiecka jedną . z tych n8mię·
cudem, Jlol1ziwił\n~1II (J .. zez cale }I;t .. eta~, a tllo~ci, jakie og,u'niaj:~ czlowiek/\. bezżen·
ukazauill alę jego ~ciągalo (lokol,{ wszy~t· nego na willok C7..lrtl i w.b.i~ku dziecięce·
kle kobiety, IOlo~e i stal'~, nanuy i mę' go. '1'a dl" blin. Iyątła istQtka (locią!l"a.lll
żatki.
go, jak wszystko, co (liękl,e l pn:ezu:lczolle
Szc7.ęBliwy A rmorl Wszy. tko mu się nil zaglAdę, J"Jciąga tl~s~~ poety; rozma·
odawało! Nftjl'rzód on sam. potem jego whł z nim, przew .. acał. ię Uli. dywanie,
muzykal Żona i dziecko dOl'zucili li~ci do nosil na ..ękRi:h, J1iezlll·ordOll·<lny.
tryumfalnego wielka wiel.czącego jego gło·
De, roche ł1rr.YlI'ilj1.al. się i do Albiu)'j
wę. ZI'esztą (lr<lcow/\I z zallałem i prowa· niegdyś znlLjtlaW;Lr j~ zb,l'L sk"oluną i w ~o·
dził się jaknajplozykłD.duiej.
bie znlllkuj~tąi milczelIle mlooej kobiety
Czyi wiadomo, \I' jaki sp08óh szalau wydawało mu!!.i~ I!Zll!!8m niemlł 'naganąj

"

poznawszy Ją bliżej, lIrzekonał się tylko
że je~t istotuie skromna. i trochę boj3Źli·
"aj życzliwość jeg<> zaś zamilloila. się
w przyjażil, gdy wid7jał, jąk jest poblaili.
"'ą dla. różnych slabostek IU~7.kich, o któ.
rych lIIuiemat, że ją zrataj Ił.
Pewnego wieczo .. u poszedŁ 0.1 lVied&i~ ją

szaletu. Rodzic6W nam!iwila, aby udllli
teatJ·u i sama nsypiała ~ieckfł ua
w'elkiemi krokami chQllząc po po·
koju.
W salonie światła nie bylo, ale dzieil
zaglądał jeszcze (!~zez wenel;k,ie wielkie
okllo wycltodząqe na doi in\).
Ibi~ jak
cieli lekka, cllo.17jla. tam i napowl'ó~ IłO·

(10

się du
.. ęku,

szą~

cię:ikie Il~iecko;

""iewa.ła. półgŁosem

melodyę jaką5i, ul'ywki z różnych l'i8lini,
które tak dobl'ze do SilU kolysZł; aalrzy·
mywałlL się od czasu do czasu, sądzą.:, żu
Ilzier.ko jllż u~pione. Lecz dziecko IV l.dj
chwili wtórowało u/\wpó~ 8elllle 1IIę\~ye i
Albiua znów rozl.oczynala praechl'dziQ. zub·
żolla llmiertelniu, ~ jednak zdecy40wana
nie położyć Ilzieckll. do kolyski, pÓki się
zupelnie nie U8110koi. Tyle dxiś biell&ctwo
cierpialol
Służba jadla obiJUl IV kUllhni. De.roehell.
widZ4C . zalet otwl\~ty. wsządł i zapuk"ł Ilu
drzwi 811101111. Albiua nie słysaa.ł& j ",lie·
wala dalejj otwot'zył dysknt,* I rzwi ...
W lej chwili odwróciła się i , kinl)\a. glij·
wij., aby wsze,lI. Uiłucha!.
ama?-lIł1yt.al szeptem.
- '1'ak. Zaraz \LŚniej u. i,di rAU.
De. rocbes u3ia.U UIl JHU'&I,ecil! uk u~ A \.
billa za' rozpoezęla ZIIÓW cichą, [l1_k~.
Gdzie Arlllor?
- Prawllol'odobnie " kuynle. .Roddce
tt't j)09l.li; powia.1a·4 te Lo ba ...tw u·
bawne.
(D. C. II).

DZIENNIK ŁÓDZKI,
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c1lyua ze szkodą. Rosyi. a więc tra.ktat taki, jeśli wog61e jest potl-zebny, powillienby
być zawarty z oiezmierną oględnOlicią.
zwlaaeu. skoro ma aię do czynienia z taW
Z powodu mnożących się ciągle pogło kimi • pecyali tami od. korzJstnych dlll
sek o zamierzooem jakoby zawarcio trak- siebie traktaŁ6w handlowych. jak Niemcy.
tato handlowegIl między Ro ~'ą i NIemcami, "Nowoje wremia" zastanawia się nad
korzyścillDli zawarcia wog61e jakiego traktato handlowego z Niemcami i dochodzi do
Cła.
wniosku. że może korzystniej zą dla RoX W celu zachętJ do budowy okrętów
~yi byłaby swoboda działania w
Lo8unkach handlowych z sąsiadem zachodnim. w 1tosyi wkrótce będą ustanowione n o w e
o. to na podstawie oastępującego rozumo- et a o d ok r ę t ów zamówiouych za grali iCł. Okręty morskie i 1'7,e4:zne. dostawiane
w&nia:
Jakkolwiek "Przeglądy bandłu zagra- z zagranicy ze wszystjdemi przyborami.
nicznego." wydawane lJrzez zarząd finan- będą oplacl\ue po 5 do 35 rubli w zlocie
sowy. nie przedstawiają dostatecznych da- za. każdą tonnę ; okręty żelazne. objętości
nych. niezbędnych do rozejrzeula i~ w sy- mniejszej od ] 00 tono. 1'0 38 rubli w zlocie
tuacyi odnoŚllej. kilka jednak rubryk "Prze- za kllżd!} tonnę; tnkiesame okręty z dl'zewa-po ]2 rubli IV złocie za jedną tOllnę;
glądu" rzuco. oa wzajemny stosunek handlowy państw w mowie będących światło okręty ielazne objętości od ] 00 do 1,500
nie przemawiające wcale za traktl\lem. tono - po 20 rubli w złocie za każdą tOllTak op. z tawlenie danych w o tatnim uę; okręty objętollci wyżej nad 1.500
"Przeglądzfe" (1889 r.) prze!latawia nll- tonn-I'o 10 rubli w zlocie za katd~ tonnę;
okręty zali drewniane objętości wytej natl
stępujące reznltaty 11l'ZYwozu niemieckiego
100 tonn ~ po 6 rubli w złocie za każdą
tlo Rosyi:
10.89 mil.rub. tonnę. Parostatki rozebrane na ezę~ei, oartykuły żywno~ci
raz
przybory okrętowe. bęrlą oclone Jlo,
materyaly surowe i !lólfu.·
dług istniejącej tSI·)·fy.
brykaty
75.85 "
X Izba francuska zatwierdziła z n i ebydlo
0.2G ..
sienie ceł od wełny w znacznych parwyroby
37.09 ..
tyach. snrowtgo wlosi • pióI' oz.lobnych I
tazem ]24.08 mil.rub. Ili61' (lo I>lsanill. oraz proponowane przez
komisyę cłową Ollła.ty clowe od welny farNależy tu dol1a6. że dostarczane 11Iozez
,' iemcy al·tykoly żywoo~ci skladftjl} alę bowlluej w znat:znych pl\rtyach. orar. od
welny cze anej i gremplowanej.
11l7.ewaźnle z owoe.iw południowych I koDROGI WODNE,
rzeni. także kawy. win i t. r ., t. j. z proX W Warszawie przebywa obecnie koduktów, w któ,'e zaopatruj ą RO!!yę Niemcy
w charakterze komi~lonera. a. nie wytwór- mi ya międzynal·odowa. zajmująca. się przejcy, Z własnych za>! prodnktów rllbryk& rzeniem l' o b ó t I' e g ul a c y j II Yc h n a
ta. ZAwiel'a 8ól. wody mineralne i ~Iedzie, W i Ś I e na nastęl)M czwarte pięciolecie.
t. j. prodnkty, które w czę~ci stanowią ZajęcIa komisyl. jak douosi • Warszawskij
dniewnik." potrwajlł od 2 do 3 tygodni.
koukurllncyę dla wytwórs twa rnsklego.
Projekt UI'egnlowanla koryt/\ Wisly. w ~ej
Następnie tak zwane "materyaly surowe i
częSci, gdzie jest ona grauiclł między RolJ6łfabrykaty" prawie calklem 8kładaj~ się
sJą i AustrYlh na dlugośei 175 wiol'st, poz towaró,v. otrzymywanych i wytwarzawstał przed 20 laty. PobudkI! ku temu
nych także "Rosyi. a więc towary te
był nlljllierw rzędowy monopol solny. ~ząd
stanowią r6wllież konkurencyę dła ruskich.
zakupywał sól w Wieliczce i spławiał ją
Najglówniejsze pozycye w t~j rubryce staWisl~. Okoliczność ta wy wolała. potrzebę
nowią metale. a zwla z~,," żelazo. minerapoprawie1)ia waruuków żeglugi 011. rzece.
ły. jak np. węgiel kamienny. przetwory
Powtll"e odczuwany WÓWCZ,\S brak kamiee1lemiczne. Jeżeli weźmiemy tu jeszcze na
ni na ul·1.ądzeule i ntrzymauie dróg szosonwagę robrykę "wyrobów." przywożonych
wych zmuszał do starail o poprawę komudo Rosyi z Niemiec za summę 37 mil. rub .•
nikacyj
"'Qduycb; potrzecie miano na wito dojdziemy do wnIosku. że głUwlla cZp'~ć
doko polączenie z czasem za pomocą Wiobecnego przywozu niemieckiego do Rosyi.
Jliczem innem nie jest, jak konkurencyą sly I Dniestru morza Baltyckiego z Cznruem. uakouiec jedną z głównych przyczyn
Jllozemyslll uiemleckiego z ruskim. przytem
chęci uregulowauill kOl'yta I'z~ki uyly czę
wewnątrz Rosyi. na własnych jej rynkach
ste uiebezpieczne zatory. Rzą<l austryacki
zbytu.
Jednocze§nle wywóz ruski do Niemiec lll'zewłlżnie ostatniemi kierował się wzglę
dami IV chęci ureglllowKuia kOI'yta Wisly.
przel}stawia się jak następuje:
IIrtyknly żywności
.
. 6G,41 mil. rub. W roku 18G! sporządzooo w Krllkowie
Ill"ojekt koowencyi, a IV kilka IRt p6źniej
materynły surowe i Ilólfazawarto umow~. na mocy której roboty
bl'ykaty
112.79"
"
winoy być wykonaue jednocześnie przez
bydło
8.44"
" obie Btrouy na obydw6ch brzegach w cią
wyroby
4,80 ..
gu lat 20. Komisya skła.lająca się z delegatllw stron obu winna się zbierać co 5
razem ] 92,35 mil. rob. lat w celu sprawdzenia wykoullnych robót
Wywóz to znllczny i tlziwnem b,yłoby i ułożenia I.rojaktu rob6t na uastę(lne pię
twierLlzellie. że rynek niemiecki nie 1.08]a- ciolecie. Komisya zbiera się kolejno to w
da dla handln ruskiego znaczenia. Ale wy· WarszlIwie, to IV Krakowie. Obecna komiwóz ten. WPI'ost IJr1.~ciwnie oiż niemiecki. 8ya jest 4 1. nętlu. Roboty, obliczone n,\
karmi przemysł oiemiecki, dostal'czając mu lat 20, nie bę(l/} ukończone w tym terminie;
przewainie taniego chleba I taoiego male· potrzeba będzie jeszcze Jat 15 11Ia ich u·
,'yału surowego. Artykuly żywności. wy- koilczenla, 11rzy wydatko corocznym 200.000
woton& II Ro yI do Niemiec. Bą to gł6wnle: robił z katdej strony.
,-boże, mięso, jaja, maslo i t. p. Ruskie
X Na wielu pRrostatkach. kursujących
materyały surowe sI) to: drzewo. len, ko- na Wołdzt. wprowadzono o ś w i e t I e n i e
hopie. futra i skóry, nllfta. rótlle odpadki. elektryczne.
l1źywane na nawóz i t. p.
Wyrt\hów wyDROGI. ŻELAZ~.
wozi Rosya do Niemi~c o 33 miliooów ruX Mlnisteryum komunikacyj zatwierdzibli mniej, nit otrzymuje stamtąd. a i te ło kontrakt na ek~l']oatacyę bocznicy kowy toby stanowią przeważnie przedmioty lejowej 011 stacyi Ostrowjęc kolei
nnjg\1lbszej robol,y po nizklej cenie. w
dąbrowskiej docukrowui Częstoelce
dzajo np. sprzętów drewnianych. pOlVro- na lat 9. t.). !Io dnia. 21 kwietnia ] 899 r.
7";11'. li II. woj/oków. rogoży i t. I'.
z l1astę(lującemi wazl1iejszeml zmianami: że
Jeżeli bilans w obrotach handlowych z opłat."\ 7,a rrzew6z ładunków wysylanych.
Niemcami wydaje się korzystnym dla Ro- Jak i otrzymywl\nych przez cukrownię. oIłyl. to kto wie, czy to ule złudzenie orty- bliczaną będzie od i do staeyi Ostrowiec I
CZ1I'&. Z(laniem bowiem 11I8ma. niedoMt IV te w~zelkle rlotlatkowe oplal,y Jlóblerane
!!enie to"arów z 1icbwą \,ok"y"a sil} ZI\- bę!lą n3 mocy obo)Viązujących przepisów.
robkami tloty niemieckiej hamllowej IV banX Nowa kolej obwo(lowa.. m l\jąca opa.dlu zagranlczoym z Rosyą. juk wykazuje ~ać całl} Warszawę wraz z P,·a.gą. jak <ło·
to następujące zestawienie:
nosi .Kuryel' codzienny". ma rozpoczyria6
się od przystanku Włochy i otr7,ymać spe·
statk:6w ruskich;
I.uty cyalne Jlol~czenie ze stacyą towarową koobj~ló~ci
przybtło !lo Nlem~ec. • .. J85
21.842 I~i wal'szawsko - wielleilskiej. a uastępnie
wyjechalo z Nlelniec •.. _ 194
24,529 przebiegać poza Mokotowem. 1'0(1 Wilanostatków niemieckich:
wem, przez Wislę do Kawęczyna. Zacisze
403.284 i ł~czyć silI z linią kolei nadwi:!lauskiej lJod
przybylo do Rosyi, .• , . ].720
(llleszło z Rosyi . , •.•• ] .722
403.241 Pelcowizną, Z dl'ugiej strony kolej obwoOczywiście więc. statki niemieckie zarl\- dowl\ od przystanku Włochy lirzejdzie poblają ł na przywozie do Rosyi i na. wywo- za Blelaol\mi i tu bocznicą polt}czoną bę
zie z niej. mniej więcej 20 l'azy więcej ni~ dzie z Istniejąc'} liniI} obwollową.
statki ruskie na "y wozie do Niemiec i
X • Petel·b. wiedolllosti' donoszą, że IV
j'ł'Zywozle z nlcb. 00 do silmy tych Z3.- ministeryum komunikacyj opracowywana
robków. niema, niestety. ża.dnycll daoych jest nowa IIstawa dlll tymczasowego z aw .Przeglądach w • ale IJrzytoczooe cyfry rządu dróg Ź6laznych. która zamieni
objęw§ci obl'ot6w nie pozwa)ł\jl! się mylić ten urząd nil. instytucyę stalą. przyczem
we wnlO!!ku og6łnym.
otrzyma on nową nazwę. wylączającą poNa podstawie takich danych. • owoje jęcie tymczasowo~ci.
wremla" twierdzi. że obecny stosunek baoX Na koufereucYQ kolejową. któ·
,lIowy Niemiec do Rosyl jest dla pierw- I'a odbędzie się w ztokholl11ie w dniu 17
mych całkiem korzystny. II trakt.&t mógl- i 18 b, m., zaproszono zarządy 104 kolei
by 11'0 zmienić PI' jeuc~ę korzystniejszy i dziewi~t! towal-zptw irgługi.

Handel rusko-niemiecki.
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X "PeŁt:rb . wiedomo ti" doooszą, że
budowa projektowauej przez A, P. Awe·
naryusza nadmorskiej drogi żelaz
n e j ma rozpocząt 1!ię w jest80l
n bieżącego. Dlo. budowy drogi utworzone bę
dzie towarzystwo,
X \V 3Zbiorze prawi rozporząll~u rzą
dowycb" wydrukowano o tawlj organizują
cego si~ towarzy twa akcyj ue
butlowy I
eksploatacyi drogi dojazllowej li Od Y d
Owidiopola. 'l'owarzyst\V udzielono koncesyę LIII lat 85. bez gw: raoeyi rządowej
obligacyj i akcyj towarzystwa.
X Pierws~ sekcya kolei żelaznej z
Jaffy !lo Jerozolimy jest jot odd na
do 111'ze~ozu towarów. Skoro tylko druga
sekcya będzie wykoilczona. a ma to Irwać
nie więcej oad kilka miesięcy. w Londynie
będ'ł jUi; wydawane bilety bezpo~l'edniej
komunikacyi tlo JIU'ozolimy viII Calais,
Brindisi. J lltl'a,

HANDEL

,

uolerpTał 00 UlN";
,ychcus ai. rokuj e dobreg'l

"i.tce

bl!, I o' . do
Qro~ ..jl', w ",~el ~ wi ęc
miejseach pola przeor&1Ib f ,.,..,1""0 e ot.m j arem.
Il.d%enio blU'1lok6w. b rtufti . t. JI. nkoń""o no. W guberui radomskiej ozimin, "'yglłdaj, ,J)~rdzo
'" niektórych miojseowoaci""h wygnilj;. ,własz
żyto. W wiol. miejseach pola ~ iytęm prz_
ruo i 1uia.no zbole j are. \V o
~ki cieplej
wiły 81'

~tuieh doilLCh,

pogodzio i deazczom, zDoi j ..... po·
~ W guberni
leckiej. slrntki. m długotrwały.,], chlod<hl', n . iozbóż

TrawY -s.. ł aw'alo ial

j.'J ch, warzyw, oraz odze.nia ka.wlli nie

~dzie j _
•• ~ okoń.wno. -IV gttbMai 1.loe'
. j pod"".. 51011 ' ylO wielu ucierpil'ło, w l.;oln
• each z~peInle "",r•• ło. 1'1'1& z • 'Ił~I<.OIli0J!e

Z&51&nO zbotem jarem. POUlp\nych ,1;lor4w ż)'la
nie na.leży OO%eI<I ..&6 u .... t pny l!{J rzlj.j , ~oj pogodzie. Pn •• il\& przodzl",.i. sit IORi_j, I...." , iJnio
. ..<kodził! jej wiose ••• ch~o4.Y. po."Ud~ i ~śnie
powolL W ..oot traw sl. by,-IV guberni .... .. żaw
sl<ioj robot! polu•• skutki . . .iluej i ~!m.j pogody. ro zpoez~1 . i~ dopiero .. polowie kwietnia,
a w lliektilrJ cll miej,a.eh i pót uu:j, t&k, ;;e zasieW,! Jare dotJcbezas jeszcze nie są. utoilczo ne. rr t\tU,
,:dzle ~ui e w1 jare dokonan,e byl." \fc.zesniejf Wz.rDst

I<:h j.st pomyAluy; bnroki i kartoJle ujo ...... Iy
j_cu. lltan traw n~ la~acb i zt,.ZBYell zĄ,la·
wwu.jIjCY; pbe<J1i. e~plu i '1..i~rko ..a.w; ileo. e, .
d.j~n&d.iej p. i. " Łan tenje.u:c•• się popr&wi.W
' uMI jej csaoi l
'
ej
cZ9aei powywarzały. nepĄk w pOlViecie lubartow·
8kuD aoroo, w inuyl!h t:. , ~ I ' eRdt '1Py~U:ie
oziminy zal Jwte .. nieJ ol! aredni roknj~ Z1iiory.\V gJtberni .iedleckil\J p zeni~ dod6 dO br~ prze," ..o..a1 Ieq. l' niekJ4rycb m ięjo.&.h, n.. a'oną
prZez .pr~iy~1 zboiowe. Ulńlll&db z~or:\~., z
IVOgóle bord.b
& rZeilAk UlieJB' om, \ ....1J1"'·1t
zupeluie, _ vJ guberni au,mlskiej
l.sz.uie.~ i
rzepak przezimowaly dobrze,
wzro.t iel,
• powodu dlngot" .. t~ch p~zymr~~k61V powolu,ie pn.
.t~po,:,~l.- W guber•• lo",Iy,6~"11 ~~I~!luY.J' U!~'J
gorze~ J" ''''',e ' le. pne,bŁaw.aJą , rOkllJł 're'llU n·
rod%&~ p.uem. y I r....P.kn .

X Na tutejszych targa.cb zbożo Wy C h popyt byl wczol'aj wog6Ja-, bardzo
slaby. Sluozetlaoo nI. stacyi towRI'owej ży•• 300 k
5 50
5 l"~ •
....
orcy po rs.
. .\N ~ owsa
1,500 korcy po rs. 3 - 3.30, a. nB Nowym
Rynku: pszenicy 80 korcy po rB, 'i .50-8.
żyta 150 korcy po rs. 5,40-:;.60. Ceny 81a. I
stał
I
I'
ua , s omy I'OZO. y e~:;o enu)ue.
X • Peterb. 'H~domostl dono zą. że w
komisyl specyalnej. kt6ra ma być wkrótce
ut\Vorzoną przy Ullnisterynm dóbl' pallstwa
Z przedstawicieli tegoż minl8terynm. k1.
. .
k b
d Zlat m1Dlsteryum s ar u, rozpatrywana
T"L...nO~
będzie kwestya organizacyi s p e c y a l n y c h . .
L
"'< . ,
.
"
ageolllr na ryokach zagranicznych. dla
.~. Zarz~u. ~]efonów w. 'y~lszaw,e, zaobeznania spożywców z mąk ą r u li k ~ I ~lel za ohl o, ~l ć w ~eDl nl1ellCle, '11,\ p~ lIuę.
i wyja:lnieoia wymagali, jakie stawiane B~ kl!ka s tacYJ do rozmów z.a !Jal dzo
wytworom młynal'Ski'm na l'yn"ach zllgra- n u k ą o P I a t ą·
,
.
nicznych. Agentury specJalne maj~ być
•X Po ,vybl~l\?w~1ł!~ przez II· 'W. G11~e
otwierane IV Anglii, Ji'runcyi, WIoszech. w!cza. 'O; Lub!l1lle, 1111)1 tele~oDo\VeJ ~Io k oEgipcie. TurcJi i innych pailStlVach. dokIId lei. ,.kllkaD~C1e. brm. tamte~szy~h. Jllaguęlo
wywożone jest zboże 11l8kie i gilzie na ~~ze w~Ij.Jemole połączyć ~Ię.. SleCII} tel~~o
gieldacfl notowana jest l,rzęwainie mąka lU~Zni} l 'y tym celu WOle.lono \lUPO\ J..6tuska
dU1e' llodaUle do zarząlll\ pocztowo - tele.
PIENL\DZE I KREDYT.
glflficzn~go w Petersburgu. po upr7.&1lnie)n
X .Moskowskija wiedomosti" donoszą, że ąodzeniu .się na zarrowu<b~uie ~elefonólV
francu.~ki bank .Cred i t Lyo nll ais" sro- miejsco)vych wladz administmcyjQyęl, i maral się o rządu rUllkiego o udzielenie mo gistratn. utói pro:lb,~. jak dooosl .Gazeta
praw II na dokonywanie wszystkich o\,eM- lubelska,· IlPzychylnill l,rze.lstawio'll} była
cyj kl'llllstowych w granicacfl paóstwa ru- do głównego ziU7-ądu poczt i te/egr \iw w
skiego. F.ada llailStWR. rozjlatt-zywlzy po_ Peterst..urgn, kt6ry w tych doiacll nailedaoie banku frallcaskiega, zgodziła się na sl~1 z3llyt/Luie. czy zamiasL tel~fonów \lrł··
zaproponowane przezeń waronki gwaralI' waLuych uie ~yloby korzystniej Zl\lll'OWIIcyi i l\Stanowiła lIastępujące: dla zabez- dzić rZl}dowycu, za stzJJą oplatą abollaluell'
pieczenia żądań klientllw ruskich, towa- tOWI}.
UDEZPlECZENL\.,
rzystwo winoo wnie!lć do baoko państwa
X W miuisteryum sprllw \fewnęt rznych
kaucyę w somie l-go do 5·cio miliooOw
11lbJi. stosownie (lo nZłlanillo ministra skar- opra.cowano dopełuienie us t a. w y n o l' Ol a 1bu; kredyt. udzielany osobom pojedyńezym uej o ziemski sm obezpieczeniulllanie powiuieu 'przenosić '/,. kaucyi. która nie jątk;ów \ld ogl~ia. Obowil)zkowewll. umoże być plozedmiotem Ilow6tlztwa. w razie uezpieczeniu będą po!lIegaly w8~ystki~ bel.
naruszenia obowiązków główuego towarzy- wyjątkn budynki, zuajdnjące się w gpIJistwa w Paryżu, albo też oddzial6w nieru· Cllch wsi. jeżeli nie 'ł ubez!,ieqzooe w jaskich. Prócz Petersbul'g'.l. towa.rzystwo kiemkolwiek towarzystwie pl'y\vatlI8111. Sumoże otworzyć. za pozwolwem minisu'a ma ubezpieczenia. nia mote [!l'z~wyiszać
skarbu. jeszcze dwa oddziały w Rosyi (być ' /. wartości budyuków i 20.000 rubli ogplmoze w Moskwie albo wOdesie). Wszyst.- n~j sumy. Suma ubezpieczeniowa lllajątków
kie te oddziały ]lodleg-.lć będą SIldom ru· wedłijg specyaloego o łl\COwani~ lIil\ poskim i w razie potl"2eby pr~ez tet sljdy wiou" przewyższać 1.,000 mb. dła b1ldynmoże być ogloszona ich UIJadłogó. Na 1'80, 'ków Ilieny8z~go lozętlu. 809 ru,b.-(lnlgiego
chuuki bleżąc& oddziały ruskie maj4 prawo rzędu. 600 rub.- trzeciego ~ ~OO l"lIV.cz\VartegQ.
placić tylko tiJ'ednil~ 8um~ IU'ocentllw banków w tych mla.stacb. które mini tel' skarWYKSZTAY.CI~III"E PRzFl~rrstlo WE>.
bo wskaże. POllobuo tOW&l7.1stwo franX Projekt u ~ tawy kur. ów hantlIowych
cuskie uwab. takie 'ńrunki z,," zbyt cil)Ż dla kobiet VI' Pet.el'. burgu jl'it ;nż
kie (1\a siebie.
opracdwany. \V yklad łlauk n ,~ 'lm[',o\/lcil
X .GraŻdauin w (louosi, te większa część rzeczonych rozllltczule si, IV sI 'p1111 ' 11
baoków w Rosyi odmawia kre ytn bieżącego.
kupcom tydowskim. ponieważ nmuZJ/I.ZDf.
sLwo żydów jest lliewyplacalnych.
X W tych .lniach otwarto w O,lesie
POCZTY I TELEGRAFY.
zja:1Itl )l\ldowc ó :,v owiec, '.J> ~jr~go zaX Glówuy z3J"ząd jloczt i telegmfów daniem j . t obi :llehie śI·odk6'ł. oI"twiaogłMza. że w bim'ze
telegl'aficzl1eUl we j,!cyclt wy wóz owi~c ruskich 110 Francyi.
wsi GlUlunty. gulJel'uL kutaiskiej. okręgu
sl\chumskiell'0. otwar~ pl-zyjmowt.nie I wy
(lawanie wszelkiej korespoudencyi \IOCZCO'
Wiadomości
wej. Ol'az otwor20no biuro pocztowo·tels·
PożegnanIe. We ",turek pęr,~on ~1 " lI;Zę
graficzne. z i'rqjmo 'vaniem telegramów
dniczy·tutej. tego biura poC].tblVo.t~reg",
wewnęt'7.nyćh,
licznego
żegnał byl ~o llaczehrilra slVe~o
PRl.ElIcrSt.
X PI'zy ulicy )[arsz:alkowskiej w Wal'- ". st. Glili kiego. kt~l'y 0r11~clr ' ;f;M-! ce·
szuwie ma być wżniesiolu~ fa b r,y k a n a- lem ob.ięcil\ nowej swej I)()l!l\!ly n~ 7,llńika
czy U kllcheUllych ema.1iowanycll. zatr\1I1· Inbelski~go okręgu POĆ7.tolVo·telegt' li~żhe
niająca okolo 50 robotnik6w i parowa fa- go. P. G. Ilodczas krótkiego llabl'# SWebryka makarouów. 1180 2(j robotników, go IV Lotlzi zjelIntIł sobie u Jl\)tliHkdl1 'ch
Przy ulicy Przyokopow"ji bOduje si~ gma.ch p"all'dzlwą Ś.l't11liatyę i ~oważaW(!.
Wiadomości osobiste, Błw1
Łrillli
trzypiętl·owy. w którym urządzóllą bl}diie
od lirody lekatt 5 kOl'pnsll woJsk ~on yfabryka dywanów.
1'7:,1, r. st.
X NOWI\ ustawa o przemyśle go- stnjąeycll w kl'aju tute)
,II .
rzelu iczym wiejskim, wcho!lzi w wy- Niekmso\V.
Pód lodzl1ł w mlesit\cu j śier\lniii ' T. b.
konanie z !lniem ]3-m lipca. r. b. Wedlug
opinii rady plmshvn, pęd zeoie wÓ<\kl b~z ()tlbywa6 się bętl'J ' t!wlllienia wSZ,Y:Rttich
zastrz~żenia normy może (i!lbywać Si" tyl- wojsk lO tlywlzyi. ktQrej C7.ę~t! konsY Wjll
•
ko z nowych a.parató,,· lub przy użyeiu w mieScie oa.zem.
Ogród p. Sellhuł L pny ulić~ No t;\1(.ynowego s\Josobu..
X Departament apanat! zamierza urz~ rtowsklej bęiltie rotszel~()tJy; I', S,i ilabyt
dzić kilka tal·takow w guberni ar. IV tyefl dnillcb 00 ~pllilkbblercó li Bodtliii'
challgiel~kiej, na brzegach morza Bialego. sklcb s,!siatlującą z jego (Jgrollem \JO e!;y.ę,
ktMI} ma zadrzewić w jesienI I~ b.
ROLNICT\VO I PRZF~IYSj; ROLNY.
Oukierni, na rogu Nó\\ eg RJ.Ilkn i ' 'ulixO ,taili. , .. si~W6 ... w KrOI .. twioPolcy
Koustan ynowsltiej od p. \Vn~tebllbego
okiem don.o.ą
.""t~p1li.. \II gub. piotrkowo~ifj
wzroot ozimin, skutJJew .hJ:.od6.... po ..olny. st.... nIlbył 'v tlnlu onegdajszyrn Z3 TS. 4.000
zbóż '" ootatllich dniach, d.~i U)talonej pógodzie. p. W. Konrad. Nvwllnllby,rcl !óbeJmi Cli·
nieco pop~.'"ł oi~. Złoi .. jare ~o"'ł 110\YOIi_- ~Ierulę IV posiadlInie duj ~ Iii ta I. b.
W gub •• UI kOli'kiej p.....ui... ozima roślI~. .Iob::>:••
Czere'nle. \'\0' (l\yocł\l'ull\ćh t\lt\lj!iy~h Już
WC.&e9U& Z&fne~y j :rp" lr.oni~)'1ta, "trawy. ian~ i na
l,kleb ou ... u.. IIP~r~1' iły ~, trlko ~yto, kt6ro 04 dni kilku Bił s[wzedawa e {eglil'Óe bil
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Berlin, 3 czel'1llc~ łu.dę koloolalą oczere';IJie. Znaczne ich transporty uadcho- na rs. 58,350, a straty w ruchomo 'ciach I uwukrotll~ salwa. karabinów. Zaskoczeni
uzą do Łodzi Z zagranicy.
nieuIJezpieczonych pogorzelcy oblicz~ą na znien.cka. rabusie nie śmioll wyst,pić do 0- twarto. Projekty, dotyczące kultury b~
.. c:wlzo!tfftłIItt !łeft~h, Uładaj,ea si" z mło- rB. 12,000.
l,..rtcj walki i pouU w rnasypko; ponlewu welny, dop1lUCZ8llia to
I
.
. .
Q ubranej,
Petersburg.
drzwi byly ot .. arte, wielu zdolala .bledz_ Trzy ziemsklcb do eksplollą.eyi przell1Jl11owej
Jeden z lekarzy w Petersburga pro po- trupy. jeden rnnny i kilka koni pozo lalo IIA W koloniach niemieckich, lndziej; Ił o wy
r li dzluięcloletniłj może oziewcz cki,
lU'o"'adzi ou pewnego czasu z zczylne, DUje, ab
dla pozyskania środków Illacu. n prócz tego po glndacb ueiclraj'l"Ych kolei przekazano osobnym wydzlalom.
Bwe ,o'1lI
e na uliculi naszego miasta. do UUZI lauill. pierwszej pomocy motll~ będzie dotrzeć do siedliska ba lidy. PoW dniU ollfgdnJszym Jlani K. id 'c O go- ch O r .Im, znalezionym na. ulicy, kladano między zdohrt4 broni, poznano kambi)l, naleIlzinie 1 fano ulicą Piotrkowską, nowa- en tydzieli po kop. 5, do wSllólnej kil. Y. ilIcy ,lo jellnego z ""łook6w k.mp~nii ograOstatnie wiadolTlości bandlo\ł6.
żyla j.rzed obą wyżej opisaną dlllllę z dziew- z której to kasy będzie możua pokrywł\ó bionej przeli kilku tfgodniami. Ulliformy mcZ~'lIfl}. .Po niejakiej cbwili dziewcz)'lIka ko zty doroiek przy od \\'o;;ellin chvrego busiiiw zrollione byly nil wz6r iolnicrskicll.
WIrozIw•• 411"0 cunrea. Wetile kr6L ....... aa:
wróoiła. się, pu:ez kilka millut ~Ia za pa- (lo domu lnb do szpitala i z~kup \V lilij- czopki z..~ na kepi" I,rzeroblone lIyly z ka- Ił.rll~ (2 d.) 41.ń2'/,. fiU, 47'/,. 'Ii. łO kip.; Loa. .'
.
,I,. (3 ... ) S.39'/, kup.; 1'u l i (10 4.) 3ii.60, ~ bp.;
nię. K., l'OC%ł'1Il dogonita zno,..·u starszą da- bliższ~j aptece potrzebnego lekarstwa.
peluszy słonllnnych, ob,.ytycb bldem płótuem. W,.de6 (S d.) - - - _. 4'/ li.,y lik ..ldae,jae
mę I ostrożnie, oglądając się pou siebie,
Suchara. W pobliiu bucharskiego mia- obciotycb i .aop.trzonych w bł.,zki na prze-I Kr61. '·olalti.go dute 97.70 *\( takiet ma/e lif.oo
"ręczyla jej jakig lIrzedmiot, w którym sta Karki, nil prawym brzegn Amu-D;u'yl, <lzie z Ilumerem regimentn.-W o.Lotnieh CM- i.oI., ~.75 ImP.'; 5'1.",*!, PO'1.~....,1utdai& lI..,j
I' ani K. poznała 8"'Oją 110rtmonetkę.
ię- j~k donosi .Kawkllz,· odkryto podziemne sacl) dol<ona.no bardzo wicin n_padó,,' między oml
101.00 .~., UI"'J .D1llyI1Ql.25 ąd·, 6'"
. ·'
· ·.e Iazne). ZOil
• IC'Zlono
'
puiycHa
J887 rou \t8.oo ltd·, 97.70
'"irszeni
·
. w ('o bl·.
gnąWS7.y d
i konst.atowawszy pieczary, obejmujące nil obszarze około 3 mftcml
IZU
"rogI
kop.' 5'/ lin, .,ta".e .i.,u.kl. I..,j ler,i 100.70
kl'nazie~\ ~ani K. zwr6ciła się nle1.włocz- wiorst labirynt korytarzy, ogromnych gma- .a,Lrz clonego !'l'odego człowiek.; pewien nie- ił"'" loo~40, 45 knp.• m ·'j •• r,i lit.. 1ł loo.!ł51t d .,
nie do e ganckieJ damy, lll'oszłc o zwrot chów wysokich niekiedy na 3 piętra, IIlic, miee znikn~1 bez śladu w sposób wielce za- IW.IO, 15•. 20 kup.; 0'/, n!ty ,asta,,!,e mi .. ta \VUi)"
'"
ki.
hwy II
n .gorącym u- a n wet placów z wyschłemi studniami i gadkowy i t. p. iedzib rllbusió" ma być po- lU'" I-e" ••ryl. 101.00 i~'., H~ -rio 100.75
\ ' d
d b
. • .
. k
..
ląd·, III-.j _,, 100.60 ąd., lV-&j _yl 100.30
cZyllkn uama nie próbowala stawiać oporu Da enami. Zna) owane tam naczynia, na- o no _qsleulllll WIO. n. no.""clL nle.lIlne t~ .• 100.10, la Imp. ",lkY.b>: Buli. 40'/.. woi wyjąwszy 11ortmonetkę z kieszeJli, g,lzie p,i y, rz~źby i PIeniądze wskazują. że ów minno .. ~ntR Ros ". Wogóle bez broui DIL- dyl 5'/.. 1'ar,i ~"/.. WI.d.ell "'/, fewlbut, 6'1,_
.iąj·ul ~'ry, 'ld<i'I\III., oddala j~ IIDUi K. gród istlli/tł IV l lub JI stuleciu przed wet w d1.icń nic Ino1.1I1L ~ychodl,ić 1'089 oLreb WUUI..s kUlIODO s pou4COnielli 6~1.: illIT ..tta ..ue
•leu/m_
'. i11.0 gnecz Uego elli'
. CI Irys t u em, za. panowaUla
. 11ers k'le . l I)"111\- ",,·asl.·'.
.i8łll.ki.iJaeyju.
213.7. W'''".po'ye.ila
I i 11 <13.1.
ŁoJ&i 43.6 fi·
I•
O•lem
Z
Ity
pro .. io" ..
1elit. ,
,ystto to Odbylo 8i~ w bec prze- sŁyi Sa ani(16w i slnzyl ZIl sehrouieuie luII 106.9.
chudniólV, którr.y niebawem otoczyli obie dno'c! JlI:ze~ na.padam.idzikich kocz~lVui.ków.
' ..... hr•• ł ąerwea. WI_.I. aawlltl,. 8&.10.
kobiel Yi wówczas 111\ scenę wyst,pila trzekIeJIleOle I śemny pleczal' składają SIę ze
fi poi,elk ....sebotlllia 100'/,. tlI poly.. ka .....bocia osob~, dzillll\jąca w tej złodzipJskiej talaktytów alab trowych i JlI'zy świetle
duia _101. ł",o" Iilt, .............. krotl.rt.. .I...lki.
~ztnee, lUiody jegomość. idący przez cały pochIIdIIi sprawiaj:} czarodziejskie wmżeP aryż,!l czerwca. (Ag. pln.). BanklJlr 13Ul:"~ę1. bauka r~ego ,Ua k..... U'!
I""'czas na boku. Stanąwszy między d"iem,\ nie. Lndność blłCbarska zoall\ otldawlIa JOIl;\II1\O, który brll.l IlIlzial w urząllzen in ~t'óo 27b~:~.P~;:~:.!f:".~';."~~~.Ir~~':.."t~
kubietami, je~omośt ów pchnął palli:} K. te pieczal-y i wydobyla z nich Ilodobno dU-, wystawy fr:lllcnskiPj w Hoskwie, zbiegi, l.kl~u· b.llku dy,,,oulO .. ego _~_. . ,
•
silnie w raml9 i ze ~łolVami: ~l,li I'lllli żo .Ic?s~tuwllych sllrzętó~1' i mODe.t. ~ie- (lozosLa wiws7.y znactny bartlzo ueficyt.
8 ..111. 4-go ""erwC&. _ "auka.t, r.. kie ......:
z B giem'-Sllieszllfe si., oddalil, uprowa- lUDlej jeduak pJZosta!o jeszcze. WIele zaPetersburg, 4 czerWCR. (Ag. pół.). Te- ~u 30, ua
24,1.7... ...k.~
lV..r_",
,lza1'!c ełeganeką (lamę II (Iziewcl\ynk&.
bytkólV, nad któreml z IlOlecellll\ generl\l- legnull Uł'~""óWY z Lilvad"i donosi że NaJ'- .41:1U••• Peter"' ..., kr, 24,.50. 11& Pelet .rc
...
O
d'
.
r_
I
b
t
l
k
t
'
k'
"
.
.
.
.
'tu.
J
-'
•
dl.2łO.00. u. LoudYll krAI.. 2O.U'I., u.. LoMll,u ~I.
Z ijscle.
oeg IlJ Wieczorem, n& )I acn gu erua ora nr -e~ ~ns le~o r0.zCl ągmęto J~snleJ z/\ PanI przybyla wczoraj o gOllzl- 'lAJ.29 /•• ua lViotl., 173.20. kipu., cal•• l'U.6O;
okolo kościola św. Krzyża, kilku pijanych IJaUzól', a jednoc"esnle zaWlatlOmlOne o ou- me II-ej rauo rio Sewastopola i była po- 5'" li'••, lWIta.. ue 7ł.90. "'I, li " IIk"i4M1jt1e
ludzi wMzczęl() awantul'ę, w którrj niejaki kryci Q moskiewskie towarzystwo archeolo- witana w przystani przez J. C. W. Wiei- 1~. poi,.. ~. ruka 4'1• • ,8ijo) !. 98-W. t~ł_ '
.lau OIesińskl otrzymal ranę W twarz. giczne WYó1ła. wkrótce lcilkn swych czlou- kiego Kalpoia Jerzego Aleksanurowicza. I 7 r. -.-. S'l.reatallou lOO.2Q. ",~ r. at. I llRll.
.
.
k
,.. li k6
. .
I b d'
kIJ' C
'.
k'
r. 10925, poilll"~k .....ebodJ!.l .. U.III. 1030, III .mlAwanllłrnlcy Ujrzawszy
-rew, rozuleg
IV nil nl1eJsce 10 a an nau ' owyc I.
ej esal"ska i\Iosć przeszla na rzyżowlee .,11;;80 6'/
a&lta"." r•• k;' 1119.00 <i~ posię·
" Admiral Koruiłow· i odplynęła do Jalty, .,...&.. p;.ml:,.. a lę.Jl rok. JSł.;;G. laku' a ·LiIl<i
Ucre-czk
l , Balutach, żona. robotnika
~
_
(lokąd przy\J.yla o godzinie 7-eJ wieczorem. f' 169.00.
drogi hl. ...r...." ...."i.. l.... i.j
Kozłów, 4 czerwca. (Ag. p.). Otwarte ~!'~,,~j:;o ~~lu"':!.u:" ~~~~.:6;j·~~~~'::Z:
Kucbcili lCibgl), \IOdllló-wlon,\ prze znajomego 1\"eg9, Ł. (t., zabrala. mężowI r6znych
w Kozłowie i Rydze elewatury funkcyod,w.", ni..lie.k..". 1oaD\.....'w.
rzeC7.y na sumę okolo 50 rs. i ucie la nie-, *.".. Domy poprawcze. W wykon.niu 1'0- uuja uobqe.
"'1, pr,,,.ba. 'J.'I.':,.
wiadomo tłoką".
leee{1 sejmu galit,yjsklego l!08tallo\vit wyd,iał
K'
t t
I 4
.
(~
)
l ..dy •• 4 ....wea. Poł,.11r.a ... Ik... 111'19 rG"
W przyst~ple obł~du. Onegdaj wieczo- kr.jowy lIrz~dzit w G.liryi t ...y poprawcze _ ..o~s. a~ ynopo ,
czel ~vca. '. g. p.. li . .byi 91'/,. :1.'/,", KOllOOII aDJiellki. I)ij'/, ••
I'em, cien'iąc& ua jl9mięszallie zmysłów Mil.- kolonie rolnicze. IL to: l) kolonię n. 300 NaJjasme!szy Pan serdeczme p~d~lękowlll
8orUI," .... rw.... P..... i•.& 220-2.'18 ... ""'''.
p 'anna L. ' zamieszkała nl-Zy ulicy Poilrze- ma'";z,, we wschodniej Galicyi-n. tu po- sułtauowl telegramem za IlrzYJęcle .J. C. 235,01>. D. wrseo. patU.21l.óO. Z.1W 20.1 - ~l';
c~nej, lOzjlalon'ł duszą '~(l żelazka zraniła ~bny jest obaznr grJllltu. obejmujqey roli j~~w~~;=~ki~go K ięcia ,Jerzego Alek, n- • w:::~w~~~OO~~':..:r.:""T~,,~a ':'::' lVitkow~
holeśnie matkę swoją \V szyję.
600- 900 morgów; 2) koloniQ nl\ 200 lII~l.czy.n
ki
p
.
d
I b
w ZAcboduiej GAlicyi-potrzebny jest ohszur
Wiedeń, ~ czerw?a. (Ag. p.). G 1"3<1 , ~pa.. ~ ~'·j,I&ł:··~e~. or';,b,;~O.!:tr~
~. Senat rz~ilzący, jak donoszą .Birże gronto. obojmnj~cy roli 'OO-ąOO morgów; 3) dly .wczoraJ w Wielu obwodach GahcYI, w,boro". 58.'>-615, aroduie - -MO. "..tli ... _
- -,j,taWieli.2 ; 40o Dfd. l!lll -40~ •• "iu 28'>wyj;\ wie(lomosti," wyda niebawem decy- kolo ni9 dla 150 nieletnicl, chlopców IV środko- wybił większą część zboza.
•
Il00. gryka 420-480. r ...pik l-l -. ai.oar, zyę w llwu kwestyach, jakie się wywiąza wej Galicyi-potrzebny obszar gruntu. obejPnryz, 4 czerwca. (Ag. pln.). W spra- _. rsepu r.p' lUli. - - _ . .,ro.b 1'01., 000ły w ~ferze zarządu administracyjnego. muj~ey okolo 150-200 morgów roli. Wyd,;.l wie wy(lania Anglii tajemniey falll'ykacyi 000, .~kr.w, ~00-9OO. fuol.A900-1100 "" ko,...,
Urzeczenia. senatp stanowić będą Jl rej u- krajowy poszuknja takich kompleksów i przyj- melinitu aresztowano jeszcze je!Ineuo z oli- k~aa J.gl ..... 100 -120. ole) ,sepu."'1 - - -,
.
I U., . 1 I'Ipca r. b.
k' \~oJeUl!y~
.
I ~ ~"zYI'zą
o
d6w 101&"'
- - - l. ~ud .
dykaty na pl zyszŁość co do pytaii: ruu)e
of er t y lO
cya I'IS t·UW f a br~'1
D... i"louo pII.uie, 6'JO. 11 300, heUli .....
l) Czy urząd administracyjny ma prawo
*".. Skonfiskowane obrazy. W p",a~u W Pnteau.-·-.Flgaro pOlDle~cll hst del'uto- _, 0..1.150. grochtl pOlae,u -ta ".rel.
zaskArżać do senatu orzeczenia ~ądó\V sztnk pi~knyuh policYIl parysko usunęl;, z wy- wRllego hlilvois (\0 !losla angielskiej izby
Waru.wI. 4-go czerwer.. Ok."iLL H~rt.. .Id&d.
Okręgowych
w sprawach. dOtyC7-ąCyCIJ stawy \Iwa obrazy. Jeden z nicb. p~\IzI. Mon· niższej Labouchere 'a, w którym twiet'uzi "" ,.i.Oro 1000: 1O.98-lI.UO; D 78', 8.00' -8.66.
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