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Lwów 27. października.
(Bieżące sprawy austro-węgierskie.)

Wiedeński korespondent Pester Lloyda do
nosząc, że d. 22. bm. odbyła się narada ministerjum austrjackiego, która się p o ło ż e n ie m
z e w n ę t r z n em i odpowiedzią na interpelacje,
w Izbie posłów postawione zajmywała, dodaje,
że „we Wiedniu uważają położenie za bardzo po
ważne i sądzą, że już w najbliższych dniach mo
narchia będzie miała przed sobą najcięższe alternątywy.8 Mimo to komunikat półurzędowy do
nosi z Pragi, że „w Pardubicach zebrał się oso
bny komitet do przyjęcia Najj. państwa, że o
zaniechaniu ich podróży do Czech dotychczas nic
zgoła nie słychać, i że owszem przygotowania w
cesarskim pałacyku w Kladrubie bez przerwy
postępują/ Dalej zapewniają, że z początkiem
listopada cesarz do Wiednia powróci (z Węgier)
a d. 4. listopada do Czech się uda.
Deutsche Ztg. podnosi jako fakt ważny, że
ekwipowanie tych oddziałów armii, któreby na
wypadek w o j n y i n e u t r a l n o ś c i były
potrzebne, można uważać za skończone, i że mi
nister wojny, którego energii zawdzięczyć to na
leży, już w zeszłą sobotę zdał o tem cesarzowi
sprawę. Pester Lloyd na wybitnem miejscu po
wtarza tę wiadomość. Z drugiej strony zapewnia
Frmdblt., że co do s p r a w y w s c h o d n i e j
panuje w najwyższych kołach między cesarzem,
arcyks. Albrechtem i hr. Andrassym najzupeł
niejsze porozumienie.
Z Izby posłów Rady państwa donosi -Presse
pod d. 24. bm.: „W kołach poselskich zajmowa
no się dzisiaj żywo przyszłą o d p o w i e d z i ą
r z ą d u n a i n t e r p e l a c j e w sprawie wscho
dniej. Zrazu zapewniano z całą stanowczością, że
odpowiedź da rząd już na posiedzeniu piątkowem, i że w tym celu hr. Andrassy ma do Wie
dnia przyjechać. Później jednak słychać było, że
o przyjeździe jego nic jeszcze pewnego niema, że
zatem wątpliwem jest, czy rząd będzie mógł je
szcze w tym tygodniu dać odpowiedź. Posłowie
spodziewali się, że rozprawa w sprawie wscho
dniej, która po odpowiedzi ma nastąpić, będzie się
mogła odbyć już we wtorek (jako na najbliższem posiedzeniu Izby po piątkowem, tj. dzisiejszem), a ponieważ zamierzone jest uchwalenie
rezolucji, chcianohy w poniedziałek sformułować
ją w' klubach centralistycznych, a to najpierw
ułożyłby ją podkomitet klubów', a potem klubom
do zatwierdzenia by przedstawił. Jak się jednak
zdaje, cała ta akcja zostanie odwleczoną?1
Na posiedzeniu I z b y p o s ł ó w z d . 24.
przedłożył minister spraw wewnętrznych projekt
u s ta w y o u p r z ą t y w a n i u ś n ie g u na
d r o g a c h e r a r j a l n y c h . Według niej, gmi
ny, przez których tery torjum idzie droga erarjal
na, tudzież gminy, leżące w obrębie dwóch mil
wzdłuż gościńca, chociażby tylko cząstka ich te
ry torjnm w tym obrębie leżała, mają być obo
wiązane do uprzątywania śniegu celem swobo
dnego ruchu na tych drogach. Gminom dotyczą
cym będzie dawane wynagrodzenie z erarjalnego
funduszu drogowego tylko w tym wypadku, jeżeli
droga idzie miejscowością niezamieszkałą. Rząd
zresztą może zarządzić zgartywanie śniegu we
własnym zarządzie, za umową albo drogą dzie
rżawy.
P. dr. W e i g e l wybrany został do komisji
budżetowej w miejsce p. Gniewosza. Weszły petycje od gr. kat. duchowieństwa dekanatów dobromilskiego i jaworowskiego o polepszenie ddtacji księży. Dr. Weigel jako sprawozdawca ko
misji petycyjnej, przedkładał różne petycje galilicyjskie — jak n. p. gminy Tiapcze pow. Doliń
skiego w sprawie soli (odesłano rządowi do roz
ważenia); ks. kan. Teligi z Kobylan o energiczną
pomoc rządu przeciw grasującym tamże zama
chom na bezpieczeństwo życia i mienia (odesła
no rządowi do dokładnego rozważenia); gminy
Horodenki względem przeprowadzenia komasacji
(do uwzględnienia); gr. kat. duchowieństwa po
wiatu Buczackiego o zapobieżenie wrzekomemu

Kilka wrażeń z podróży,
W podróży koleją żelazną z Krakowa do
królestwa Polskiego dłuższy przystanek ma miej
sce w miasteczku Trzebińi, w smutnej okolicy
położonem. Podróżni wysiadają z wagonów, i
spieszą do restauracji na długie nudy, jeżeli nie
mają towarzystwa, i nie chcą sobie takowego utworzyć z grona osób, oczekujących na pociąg.
Usiadłem przy stoliku, i kazałem sobie po
dać herbatę. Przy drugim stolika siedział męż
czyzna do trzydziestu lat liczący, nieprzyjemnej
powierzchowności, i pisał list. Tuż obok mego
stołu na kanapce zajęły miejsce dwie młode pa
nienki, i rozpoczęły rozmowę z kobietą w star
szym wieku będącą, która również jak i ja pi
ciem herbaty skracała sobie długie chwile cze
kania.
Wkrótce przyłączyłem się do ich towarzy
stwa, a uprzejma wymiana myśli naszych nie
pozwalała nam nudzić się w oczekiwaniu pocią
gu. Jakkolwiek wesoło rozmawiały młode panie,
znać było w nich obawę, wyrażającą się spojrze
niami, pełnemi niedowierzania, rzucanemi na po
nurego już przechadzającego się po pokoju obce
go mężczyznę, o którym wyżej wspomiałem.
Młodsza z nich rzeźwa, wysmukla i kształtnej
kibici, piękna blondyna, posiadała ową naiwność,
właściwą dorastającym panienkom, i zdawała się
mocno zainteresowaną osobami, które były w sa
li. Druga wiekiem nieco starsza, wzrostem o
wiele niższa, również piękna blondyna, więcej
doświadczona i wykształcona od swojej towarzy
szki, była wręcz przeciwnego usposobienia.
— Czy jesteś pan fizjonomistą? — zapytała
mię ostatnia.
— Nie szczycę się bystrością spostrzegaw
czą, odpowiedziałem. Chociaż nie mogę odrazu
dobrej lub złej woli w człowieku nieznanym mi
spostrzedz, zdarza się jednak, iż z odniesionego
wrażenia udaje mi się nieraz trafny sąd wydać
0 człowieku, którego pierwszy raz widzę.
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przy ulicy Sobieskiego pod liczba 12. (dawniej no
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ratę zaś p. pułkownik Raczkowski, Fanbong, Poisouniere 38. W WIEDNIU pp. Haasenstein et Yogler.
nr. 10 Wallfischgasse. A. Oppelik Stadt, Stnbenbastei
2. Rotter et Cm. L Riemergasse 13 i G. L. Danbe et
Cm. 1. Mazimilianstrasse 3. W FRANKFURCIE: nad
Menem w Hamburgu pp. Haasenptein et Yogler.
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wdzieraniu się starosty i żandarmerji w sprawy
kościelne (do załatwienia).
Trochę wrzawy narobiła s p r a w a r o b o t 
n i c z a . Dr. Plener zdawał sprawę z sześciu petycyj robotniczych, a komisja wniosła 1) w myśl
uchwały zd. 17. grudnia 1874 odesłać je rządowi
do dokładnego zbadania przy układaniu ustawy
przemysłowej, i 2) wezwać rząd, aby zapowia
dany projekt nowej ustawy przemysłowej jak naj
spieszniej przedłożył. Przeciw temu powstali ■ dr.
Kusy (narodowiec morawski) i dr. Kronawetter,
wywodząc, że tym sposobem tylko część petycyj
będzie załatwioną, a pominięto tak ważne żąda
nia, jak w sprawie zgromadzania się i stowa
rzyszania, nadania robotnikom wpływu na wy
bory polityczne, w sprawie koalicyj i normalne
go czasu -pracy. Mianowicie podniósł dr. Krona
wetter, że robotnik jest bezbronnym wobec kapi
tału i pryncypała. Sprawozdawca Plener powo
łując się na wspomnianą uchwałę Izby, dodał, że
należy się ograniczyć na reformie ustawy prze
mysłowej a górnolotnych i niejasnych wniosków
zaniechać. Przyjęto wniosek komisji.
Z P e s z t u d. 24. donoszą: „Z prowincji otrzymali s t u d e n c i demonstrujący wiele tele
gramów pochwalnych. Przywódzców demonstracji
pow’ołali rektorowie i upominali ich, ci jednak
odw'ołali się na walne zebranie studentów', które
jńtro ma się odbyć. Hr. Edward Karolyi miał
jen. konsulowi tureckiemu Sermed effendemu od
stąpić swego pałacu na przyjęcie owacji pocho
dnio wej. Jutro ma na tablicach akademij pojawić
się zakaz urzędowy, i zapewne sam jeneralny
konsul wyprosi sobie tę demonstrację.8
Tymczasem donoszą z Z a g r z e b i a d. 23.
bm .: „Dla sparaliżowania odezwy, którą akade
micy peszteńscy do akademików wiedeńskich wy
słali, wzywa Obzor tutejszą młodzież akademic
ką, aby wystosowała okólnik do młodzieży wszyst
kich wszechnic, zapraszający do zamanifestowa
nia sw’ych sympatyj dla rajasów.8 Obzor wcale
nie jest organem serbofilów i moskalofilów. We
dług doniesień z Zagrzebia d. 24. b. m., mieli
istotnie akademicy zagrzebscy odbyć nazajutrz
walne zebranie dla obmyślenia kontrdemonstracji
przeciw akademikom madiarskim.

Mieszkańcy Warszawy zaniepokoili się re
wizją i spisem mieszkań, stajen i wozowni. Przy
gotowawcze to prace magistratu do przyjęcia
znacznej ilości wojska. Warszawę w okręgu 5ciomilowym ma zająć 40.000 korpus. Każdy loka
tor posiadacz 3 pokoi, zmuszony będzie jeden
pokój ustąpić dla pomieszczenia oficera lub sołdątów. Czy ciężar ten ograniczy na trzymaniu
wojska na kwaterach, czy też mieszkańcy i ży
wność będą musieli przyjąć na swój rachunek,
dotąd nie wiemy.
Pomimo zapewnień pokojowych polityków
miejscowych, wierzymy w wojnę, którą Moskwa
wywołała, a teraz wszelkich używa środków,
aby pokój nie był zawartym. Moskiewskie Wia
domości donoszą, że liakoniec i Polacy przyjęli
udział w walce za wolność Słowian i już utwo
rzyli w Serbii legion polski, złożony z 80 ludzi.
W rzeczy samej jest tam podobny legion, zdaje
się, lże tę nazwę nosi, wiadomo jednak, że sfor
mował Się z rozkazu Czerniajewa i rządu mo
skiewskiego i składa się z różnych włóczęgów,
biedaków lub awanturników, którzy z braku
środków do życia, podali się na ochotników lub
też gwałtem tu w Warszawie wciągnięci zostali
przez moskiewskich werbowników i policję.
Moskiewskie dzienniki w ciągu upłynionych
15 lat nie przestawały rzucać na nas potwarze i
rzucają ciągle dotąd. Pyzyznąjemy, iż wolimy
ich gniewy, złości, obelgi, potwarze niż pochwa
ły
chwila bowiem, w której nas chwalić zaczną, byłaby znakiem upadku ducha w narodzie
i jego nikczemnienia. Z okazji biernego naszego
zachowania się dla południowych Słowian, poto-

ki też obelg spadły na nas, z czego się bynaj-!skwy, w cela kształcenia się na prawników', sa
mniej nie martwimy. Nasza bierność nie jest mych Moskali. Wszyscy ci panowie utrzymywani
wynikiem nieprzychylności lub też obojętności są ze stypendjów naszych. Jakaby to wrzawa
dla sprawy kruszących pęta niewoli Słowian, i powstała w Moskwie, gdyby tak n. p. posłano
pragnących odbudować swe Wielko-Serbskie kró z Wiednia 41 Niemców do kształcenia się w P ra
lestwo, lecz jest oznaką naszej nieufności do dze na koszt Czechów, lub też Turków do Bel
Moskali, którzy tam w Serbii rej wodzą. Wstrzy gradu! F akt ten powinien ostrzedz, iż pod rzą
manie się nasze od wszelkiego działania po stro dem moskiewskim nie warto robić stypendyj. Kto
nie S erbów -M oskali,jestnaszą p o l i ty k ą w ł a  ehce zapisać fundusz dla polskiej młodzieży,
sną. Nie tylko klasy wykształceńsze, ale nawet niech to uczyni za granicą w Raperswylu, w P a
rzemieślnicy i lud roboczy instynktem jakby wie ryżu, tam gdzie niema wrogów’ Polski.
dziony, niczem nie chcą się przyłożyć do sprawy,
Wszystkich oficerów od najniższej do naj
której Moskwa głównym jest propagatorem i wyższej rangi powołano do szeregów. Sałdaci na
działaczem. Cieszy nas to niezmienne, pokazuje jęci do robót wiejskich, porzucili onegdaj swoje
bowiem, że dobrze rozumiemy położenie rzeczy i zajęcia w' skutek otrzymanego rozkazu. Co ęh wi
znaczenie naszej własnej polityki. Nie mało też ła spodziewamy się powołania urlopowanych.
zdziwieni zostaliśmy, czytając w odpowiedzi KatNa miejsce Potapowa, który zwarjował, mia
kowowi, gorące usprawiedliwienia Przeglądu Ty- nowany został szefem trzeciego wydziału kanceoodniowego przed prasą moskiewską i zapewnie larji carskiej, czyli szefem tajnej policji i żan
nia, że w sprawie południowych Słowian idzie darmów, jenerał Trepów, znany nam z W arsza
my ręka w rękę z Moskwą. To nie, prawda. wy jako człowiek wcale nie zły, umiarkowany i
Idzie tylko w tej sprawie z Moskwą p. Adam sprawiedliwszy od innych Moskali.
Wiślicki, redaktor Przeglądu Tygodniowego i piWojna z Turcją nieunikniona. Z niecierpli
szący do niego pozytywiści, pomiędzy którymi wością oczekujemy prac na emigracji i w Gali
talentem się odznacza jeden p. Aleksander Świę cji, któreby skierowane były ku temu, aby spra
tochowski. Na co się zdały podobne kłamstwa wa polska skorzystać mogła z wypadków tej
jak w; panslawistycznym i pozytywistycznym Prze wojny, która będzie powszechną.
glądzie Tygodniowym. Wszystkie nasze dzienni
ki zaraz przy rozpoczęciu wojny serbsko-tureckiej, otrzymały polecenie zbierania składek dla
Stambuł d. 19. października.
południowych Słowian. Przegląd Tygodniowy eTyle razy już podnoszono we wszystkich
nergiczną odezwą zachęcał do ofiar. Redakcja
dziennikach
europejskich
bistorję okrucieństw, po
dała 10 rubli, ó innych ofiarach .nie wiemy. Tea
trzyki ogródkowe, które musiały dawać na ten pełnionych w Bułgarji przez Turków, a każdą
cel przedstawienia, bądź z powodu słoty, bądź z rażą tak kłamliwie i stronniczo, że uważam za
innych powodów, nie miały żadnego powodzenia. obowiązek, jako tu mieszkający i mający ciągłe
Zbieranie składek pokątnych przez policję i ko stosunki listowne z moimi kolegami, którzy byli
mitet damski dla rannych i chorych nie lepszy naocznymi świadkami wypadków, dać czytelni
kom wierne sprawozdanie z tychże.
mogą wykazać rezultat.
Emisarjusze moskiewscy, którzy od tylu lat
Na ochotników do Serbii poszli tylko włó
czędzy, biedacy, nie mający żadnych środków u- pracują nad powstaniem w Bośnii i Hercegowi
trzymania i tych bardzo nie wielu się znalazło, nie, dopięli nareszcie celu w przeszłym rokn i
jak to wykazuje ów legion polski sformowany wzniecili powstanie w tych dwóch prowincjach.
Niedbalstwo ludzi, stojących natenczas na
przez Czerniajewa. Nie wielu też młodych ludzi
wykształceńszycb, pod wpływem bardzo gorącej czele, i pomoc, jaką powstańcy odbierali z za
propagandy panslawistycznej Przeglądu Tygo granicy, przyczyniły się, że powstanie trwało dłu
dniowego udało się do Serbii,, jak mamy tego go. Europa, uważając Turków za niezdolnych do
przydkład na czterech drukarzach, z drukarni dania sobie rady, przytem popychana przez Mo
Ungra, którzy w zeszłym tygodniu do Belgradu skwę, zrobiła propozycję okupacji wojskowej
uciekli.
zbuntowanych prowincyj dla przywrócenia porząd
Przybywający z Moskwy ochotnicy moskiew ku. W tym czasie wybuchło powstanie w Buł
scy codziennie ztąd są wyprrwiani w 2 lub 3 garji.
Mężowie stanu, stojący u steru rządu, sta
wagonach bezpłatnie do granicy. Parę razy zda
rzyło mi się ich widzieć, wszyscy bez wyjątku rając się wszelkiemi środkowi możebnemi zacho
byli pijani i na każdej stacji dolewają jeszcze. wać niepodległość narodową, postanowili odeprzeć
Wątpię żeby który z nich po przybyciu na miej wszelką interwencję obcą w uśmierzeniu po
sce zachował jakiekolw iek w spom nienia o prze wstania w Hercegowinie, i użyć wszelkich środ
ków do poskromienia
w
w znie
bytej drodze.
Codziennie prawie krążą po Warszawie nie conego przez Moskali.
pokojące pogłoski. Raz mówią o wojnie bliskiej
Bułgarzy, którzy od pięciu wieków są pod
i nieuniknionej z Anstrją, to znowu z Prusam i— panowaniem ottomańskiem, których prawa i zwy
o przyłączeniu nas do cesarstwa niemieckiego — czaje Turcy szanowali, dali się uwieść emisarjuo abdykacji cara, to znpwu a jego śmierci. szom moskiewskim i tym ze swoich rodaków,
Wszystkie te wiadomości zatrważaja giełdę — którzy pobierali nauki w Moskwie, podnieśli cho
papiery spadają, kapitały się kryją, kredytu pra rągiew buntu, paląc wioski tureckie i mordując
wdę żadnego — w rezultacie handel i przemysł współrodaków muzułmanów. Po podobnych eksce
w upadku. Oto stan obecny.
sach cóż mieli począć Turcy ? Czyż w braku
W czasie lata mieliśmy tu trupę poznańską, wojsk regularnych w tych prowincjach nie mieli
odznaczającą się od innych teatrzyków letnich prawa odwołać się do baszybożuków ? Czy też
doborem przedstawianych dramatów i komedyj — dla przyjemności Europejczyków mieli się dać ra
pomiędzy innemi „Emigracja chłopska8 Anczyca, bować i mordować przez hordy, pchane do po
jak już wiecie z dzienników z zasłużoną Sympa- wstania przez Moskali ? Czyż istnieje na świecie
tją była przyjęta — panowie dyrektorowie Te- taki naród, któryby dobrowolnie dał się zabijać,
renkoczy i Doroszyński po ukońezeńiu Ostatnie rabować i palić, nie broniąc się i nie oddając
go przestawienia serdecznem słowem pożegnali wet za wet napastnikowi ? Przypomniejmy, ja”k
publiczność — przemowa ich jakkolwiek skromna, też same narody, dzisiaj oburzając się na turec
ostrożna i przez cenzurę dozwolona i przepusz kie okrucieństwa, przygniatały powstania, które
czona, wydała się zbyt patrjotyczną policji, i za wybuchały u nich.
raz też wprost ze sceny zostali odprowadzeni do
Jakżeż zachowywali się Anglicy względem
aresztu, gdzie 4 dni przebyli — powiadają, że swych indyjskich powstańców? Czyż oszczędzali
na rok przyszły wzbroniono im przyjazdu do zrewoltowanych? Czyż nie przywiązywano do
Królestwa, w co wierzyć niechcemy, lubo musimy, wylotu armat oddziały wojska, które broń skła
znając Moskali, którzy z piasku bicz na każde- dały? Gdzie się znajdowali Gladstone i Russel
.go umieją ukręcić.
w owej chwili, kiedy ich rodacy podczas powsta
Na bieżące kursa uniwersyteckie przybyło nia w Delhi stracili niewinnie przeszło 15.000
do Warszawy 4t seminarzystów" z głębokiej Mo-

1— Cóż pan myśli o tym ponurym człowieku,
spoglądającym na nas z podełba, jakby nas chciał
badać ?
i— Zdaje się mi, iż człowiek ten chory jest
moralnie. że gniecie jego serce jakaś troska, któ
rą ihusiał wyrazić w liście, jaki pisał.
Panny usłyszawszy tę moją odpowiedź, we
soło, się rozśmiały, a gdy je zapytałem o przy
czynę śmiechu, rzekła starsza, iż inna a nie ser
cowa troskę ugniata tego pana.
— Wieziemy — mówiła mi — zakazane
książki, a pomiędzy niemi i poezje. Juliusza Sło
wackiego. Jedna z tych książek wypadła nam na
ziemię, a ten badawczem okiem rzucił na nią,
jakby cbciał korzystać z tego odkrycia. Lękamy
się, iaby nas nie denuncjował na komorze.
Pomimo mojego twierdzenia, iż się mylą, iż
go niesłusznie podejrzywają, panienki nie mogły
się uspokoić. Gdy tak rozmawiamy półgłosem,
dało się słyszeć wołanie: Pociąg! Wyszliśmy więc
z sali, i wsiedliśmy do jednego wagonu. Za na
mi wcisnął się i ów nieznany jegomość. Próżne
były nasze przedstawienia, że miejsca nie ma,
tajemniczy cżłowiek prawie przemocą wszedł, i
zajął miejsce naprzeciw młodszej panienki, opa
kowanej książkami. Niezadowolenie było ogólne.
Wszyscyśmy milczeli. Po chwili starsza blondy
na ąiedząc obok mnie, po cichu powtórzyła mi
swoje podejrzenie. Ażeby przykrą ciszę przerwać,
i nie pobudzać podejrzeń nieznanego “mężczyzny,
gdyby miał być złym człowiekiem, zacząłem” gło
śną rozmowę, do której przyłączył się i zagad
kowy ów towarzysz podróży. Dowiedzieliśmy się
wtedy od niego, że jedzie do Warszawy, i wy
wnioskowaliśmy ze wszystkiego, że jest zupełnie
nieszkodliwym człowiekiem. Pogadanka więc ożywiła się, nabrała swobody, i tak przyjemnie
gawędząc, przyjechaliśmy do granicy w Macz
kach. Podróżni wysiedli, Moskale przetrząsali
kuferki, nic u nikogo nie znaleźli, panie swobo
dnie wyszły z rewizyjnej sali, pożegnałem uściśnieniem rąk, poczem szybko w tłumie z oczu mi
znikły.
Rano przybyłem do Warszawy. Piękne to i
miłe miasto, które w okazałości nie ustępuje

Wiedniowi. Na dokładne obejrzenie naszej stoli
cy potrzeba dłuższego czasu, którego nie mając
dosyć, ograniczyłem się na powierzchownem tylko
jej poznaniu, i wyruszyłem w dalszą podróż.
Wieezorem czekałem na Pradze na dworcu
petersbnrgskim na pociąg idący do Wilna. Po
woli zaczęły się napełniać pokoje pasażerskie.
Żywa rozmowa przy herbacie lub winie tworzyła
cordz większą wrzawę, gdy trzech mężczyzn za
jętych, jak się zdawało, ważną dysputą, weszło
do pokoju, i nie spojrzawszy nawet na osoby w
nim nagromadzone, udali się do małego próżnego
pokoiku, w którym się. m loko wali. Tam uścisnęli
sobie ręce jakby na znak zgody, czy też przyja
źni. Najmłodszy z nich, który swoją powierzcho
wnością najwięcej ciekawości obudzał, był Mo
skalem, bardzo mało rozumiejącym język pol
ski.: Przystojny, średniego wzrostu, i silnie zbu
dowany młodzieniec, zdawał się pochodzić z za
możnej rodziny i być uczniem uniwersytetu nie
mieckiego.
Dwaj inni wiekiem starsi od swego towa
rzysza byli Polakami i rozmawiali z nim po
francuzku i moskiewski, mięszając i mowę pol
ską do swej rozmowy. Postawiono im na stole
butelkę szampana. Najpierw pili każdego, zdro
wie | z osobna, później wszystkich trzech razem.
Kilka następnie toastów wypowiedziane były
głosem tak cichym, że w drugim pokoju zrozu
mieć ich nie można było.
Były to zapewne toasty, których niewelno
było wygłaszać pod rządem moskiewskim. Wszy
scy z naszego pokoju ciekawie przypatrywali,się
owTemu towarzystwu trzech mężczyzn, gdy jeden
z nich, Polak, wniósł kielich w górę i coś znowuż po cichu przemówił. Moskal porwał za kie
lich i oddał drugiemu Polakowi, który go dusz
kiem do dna wychylił, a stawiając go na stole,
uderzył tak mocno, że mu się w ręku kawałki
stłuczone zostały. Moskal potem szybko wypił
swój kielich, stawiając go, stłukł także. Trzeci
toż samo uczynił, i uderzywszy kielichem o stół,
stłukł go również. Po tem tłuczeniu, któr- mo
żna było wziąć na karb nietrzęźwości, uścisnęli
sobie znowuż ręce. Podróżni jedni się śmiali,
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tniej ? W zeszłym roku czyż nie zburzono mia
sta z 5000 domów, w którem mieszkało pokole
nie Indjan z Namakian , i nie wycięto prze
szło 500 osób za zabicie jednego oficera z armii
angielskiej ?
Nie chcę obwiniać narodu angielskiego; cbcę
tylko powiedzieć, że wszędzie gdzie wybuchło
powstanie, gwałt odgrywał główną rolę w od
wecie.
Czyż Francuzi nie popełniali gwałtów, gdy
wybuchło powstanie w Algierze?
Czyż można zaprzeczyć, że Francuzi spalili
w Algierze mniej wiosek i wymordowali mniej
ludzi aniżeli Turcy w Bułgarji ?
Turcy nigdy nie robili tego co Moskale, nie
zakazywali Bułgarom używania ojczystego języ
ka. nie tępili ich narodowości; ale czyż nie mieli
prawa stłumić powstania w Bułgarji? Czyż mieli
pozwolić, aby ten kraj wpadł w ręce Moskwy?
Anglicy już teraz się niepokoją widząc zbli
żających się Moskali do Indji, chociaż są jeszcze
przedzieleni tysiącami kilometrów; a Turcy nie
mająż prawa bronić się, widząc uknute powsta
nie przez Moskali i kozaków na swojej
granicy ?
Rzeczywiście w Bułgarji przelano wiele
krwi, spalono wiele wiosek, ale muzułmanie nie
zabili ani jednego człowieka i nie spalili ani je
dnej wioski bez przyczyny (!) Bułgarzy chwycili
za bróń przeciwko Turkom, a zatem rzecz natu
ralna, że ci mfisieli bronić się i użyć odwetu; a
tymczasem Europa ich obwinia o dzikość i barbaryzm. :
Czy Europejczycy nie chcą zwrócić na to uwagi, że komitet rewolucyjny w Bułgaiji najmo
wał umyślnie ajentów dla spalenia Adrjanopola,
Filipopola i innych jeszcze miast ?
Czyż tych kilka nędznych chat spalonych
podczas bitwy ma większą wartość od wielkich
miast, istniejących od wieków ? Czyż Turcy chcieli wyrżnąć współrodaków Bułgarów ? Czyż chcieli
podkładać ogień pod ich domostwa ? Zaiste nie.
Lecz zostali zmuszeni do tego, widząc, że Buł
garzy nie chcą żyć z nimi w zgodzie. Turcy
miga być więcej dumui ze swojej historji, która
nie zawiera podobnie barbarzyńskich czynów jak
moskiewska, splamiona krwią nikczemnie przela
na. w Polsce i na Kaukazie. (Lubo umieszczamy
tę korespondencję, to wszakże nie zgadzamy się
z jej myślą. Bułgarzy mieli prawo powstać, nie
woli bowiem wieki nie uświęcają. Potępiamy ró
wnież stanowczo okrucieństwa tureckie, popełnio
ne na Bułgarach. Zbrodni nie usprawiedliwia
ta okoliczność, że i inni popełniają lub popełnili
zbrodnię. Zgadzamy się atoli z naszym korespon
dentem, iż Europa nie miała prawa krzyczeć o
okrucieństwach tureckich. Dla czegóż bowiem
milczała, gdy Moskwa w pozaprzeszłynt i zesz
łym roku dopuszczała się niesłychanych gwałtów
i okrucieństw nad unicką ludnością na Podlasiu?!
przyp. red.)
Dzisiejszem przybyciem jenerała Ignatiewa,
wszyscy są zajęci, a kaźden w inny sposób tłu
maczy sobie powrót jenerała, np. że przyjechał
dlatego z żoną, że kwestja pokojowa ma być za
łatwioną. inni zaś twierdzą, że Moskwa lekce
waży Turcję, przysyłając tak zdyskredytowanego
człowieka jak Ignatiew. To jest tylko pewnem,
że Moskale nie przestają intrygować w Konstan
tynopolu i na prowincji — tak temi dniami od
kryto spisek uknuty, ażeby podczas świąt Bajramu zrobić zamieszanie, na prowincji zaś chrześcTajnie rozbójnicy przebierają się za softów, na
padając na chrześcian.
Zapewne wiecie już o śmierci naszego ro
daka, jenerała Mustafy Dżeladina (Borzęckiego).
Nadzwyczaj żałują go w tutejszem kole wojskowem. Sułtan kazał zająć się jego synem, wdowie
zaś przeznaczył całkowitą pensję męża, co się
równa 36.000 franków rocznie. Ceremonia Bajramu odbyła się w meczecie, podczas której był obecnybi sułtan Achmet.

drudzy z zadziwieniem przypatrywali się młode i na cześć tegoż postawić. Mury więc Gedyminomu towarzystwu, jeden zaś z wyższych oficerów IWego Wilna okoliły świątynię Perkunasa.
w bardzo znaczący sposób okazał swoje niezado i
Takie jest podanie o założeniu pięknej stowolenie z ich postępowania. Podobne toasty z ■licy Litwy.
tłuczeniem kielichów powtórzyły się jeszcze raz. !
Do Wilna, od strony dworca kolei żelaznej,
Widząc to restaurator, Polak, posyłał da nich wjeżdża się przez sławną bramę Ostrobramską,
chłopca z prośbą, aby się spokojniej zachowali. ! na której znajduje się piękna kaplica a w niej
Rozpchocona atoli trójka nie zwróciła uwagi na cudami słynący obraz Matki boskiej, znanej w
proszącego. Moskal nieodpowiadając chłopcu, rozr całej Polsce pod nazwą Ostrobramskiej. Opie
kazał przynieść lodu i miednicy. Wszyscy cieka kunka ta i królowa narodu naszego patrzy na
wie. znowuż na nich patrzyli. Rozkaz spełniono. rozłożone u stóp jej miasto i ożywia nadzieję,
Każdy z trójki wziął kawałek lodu i nacierał lepśzej na przyszłość doli w sercu każdego pra
nim swe czoło i skronie. Potem powtórzyły się wego Litwina. Widok ludu klęczącego na ulicy,
znowuż zapewnienia, jakieś pzyrzeczenia i dal pogrążonego w gorących modłach i wznoszącego
sze picie, gdy dzwonek oznajmił odejście pociągu pobożnie oczy w górę ku obrazowi cudownemu
do Wilna. Pojechaliśmy.
miękczy najtwardsze serca ale nie Moskali, któ
Nazajutrz po południu stanąłem w ukoeba- rzy nie umieją poszanować wiary tego ludu i
nem, romantycznem Wilnie. Ponieważ dość jest gwąłtem ją wydzierają. Tu niedowiarek kornie
cieką wem podanie ludu, o założeniu stolicy Li chyli swe czoło, bo zaprawdę dziwnem a pięknem
twy, pozwolę sobie takowe tu powtórzyć, aez uczuciem przepełnia się serce przechodnia przy
może wszystkim jest znane. Gedymin wielki Ostfobramie.
Wjechawszy przez bramę tę świętą w mia
książę litewski przybył ze swej stolicy Trok na
polowanie, w lasy rozciągające się Rad Wilją, w sto, widzi się stare wązkie ulice, w których zaokolice dzisiejszego Wilna. Zabiwszy tu ogro ledwo dwóch dorożkarzy poprzebieranych z roz
mnego tura wyprawił ucztę, przy której zasko kazu policji po kacapsku, zaledwie minąć się
czył myśliwych wieczór. Książę" postanowił w może. Napisy na kamienicach i sklepach wszy
kniei przenocować. Nazajutrz opowiedział towa stkie moskiewskie. Polskie zdarła policja i na karzyszom, jaki miał sen w nocy. Śniło mu się, kazała je zamieszczać pod najsurowszemi kara
że jcidział straszliwej wielkości żelaznego wilka, mi. Mundurów moskiewskich mnóstwo. Wilno bo
z którego jakoby sto innych wilków okropnym wiem przepełnione urzędnikami i wojskiem. Roz
wyło głosem. Rozkazał następnie dworzanom mowę na ulicy często słyszeć można moskiew
tłumaczyć znaczenie snu swego. Gdy mu zaś ską. Polacy cicho z sobą mówią po polsku —
nikt podług jego myśli snu nie wyłożył, przybyły pamięć bowiem rozkazu Potapowa, który w tem
Krywe-krywejto, arcykapłan, wytłumaczył mu go na wskroś polskiem mieście zabronił mówić po
w ten sposób. Wilk żelazny oznacza wspaniałe polsku pod karą 25 rubli, jeszcze sig nie zatarła.
miasto i zamek, który na tej górze masz książę Okrutnika, który chciał Polakom język wydrzeć,
postawić, wycie zaś stu z niego innych wilków Bóg już srogo ukarał, odebrawszy mu rozum.
oznacza sławę i potęgę nowego grodu Podobało Potapow jest dziś warjatem i leczy się pod Wie
się tłumaczenie snu Giedyminowi i natychmiast dniem. Kara boża dosięgła go jak i Murawiewa,
padly odwieczne drzewa, a w miejscu tem sta który także gwałtem Wilnu wciskał fizjonomją
nęło wkrótce warowne miasto, do którego książę moskiewską. Pomimo jednak wystawionej wszę
po r. 1322 przeniósł swoją stolicę z miasta Trok. dzie na pokaz moskiewszczyzny— Wiluo chwała
Przed założeniem jednak Wilna, oddawna istnia Bogu, moskiewskiem nie jest i nie będzie.
(D. c. n.)
ła w tem miejscu świątynia Perkunasa, bożka
piorunów, którą miał książę litewski Swentoróg

tudzież grzebanie wspólnym kosztem zmarłych człon a p. Jasiński tylko 21. Był- esaa jeszcze w osta
spieszy dodać, iż mimo pozostawienia Moskwie
W sprawie kolei galicyjskich.
tniej chwili przed wyborami przelać te głosy na
ków towarzystwa.
takiej wolności, między Ignatiewem a resztą am
(II. Memorjał W ydziału krajowego.)
— Radca ministerjalny E. Hermann, referent pana Grocholskiego, ale i tego ci panowie nie ubasadorów nie ustaje bardzo ożywiona wymia
Nieskończenie ważną wiadomość przyniósł na zdań.
spraw domowego przemysłu w ministerstwie handlu, czynili. Niech ich teraz świat sądzi.
Do Jego Ekscelencji
— Rozdół d. 24. października. Dziś w powie
nam wczorajszy telegram z Nisza: „ D z i s i a j ,
bawi od dni kilku w mieście naszem i w towarzy
Wczoraj miał Ignatiew wręczyć sułtanowi
pana Jana Chlnmeckiego c. k. ministra handlu.
t o j e s t w e w t o r e k — opiewa depesza — swe listy wierzytelne i ewentualnie ultimatum.
stwie Włodzimierza hr. Dzieduszyckiego zwiedził cie naszym w Żydaczowie odbywały się wybory na
Ekscelencjo !
p o 10-g o d z i n n y m z a c i ę t y m b o j u T u r  Czy poprą go inne mocarstwa, lub nie — to py
W odniesieniu się do przedłożonego Waszej muzeum przemysłowe, Stowarzyszenie rękodzielni posła do sejmu krajowego z koła włościańskiego.
cy z a j ę l i D i u ń i s z." Od czterech miesięcy tanie dziś najważniejsze. Wbrew doniesieniom Ekscelencji przedstawienia tutejszego z dnia 9. li- ków „Gwiazdę", Stowarzyszenie pracy kobiet itd. Kandydat przez komitet postawiony p. starosta H ojak toczy się wojna turecko-serbska, ważniejszej Ajencji Hauasa, że Moskwa sama jedna wystąpi, pca 1. 10119 i do przedłożonych wysokiemu c. k. W ostatniem bawił około godziny, z wielkiem za łyński otrzymał 55 głosów, p. Kowalskoj zaś sowiadomości nie mieliśmy jeszcze z pola walki. I a przynajmniej miała wystąpić; Correspondance ministerstwu przez c. k. galicyjskie prezydjum na jęciem informując się szczegółowo co do stanu Sto wiestnik cisarski (tak go nazywali)* o 7 głosów
mówiąc to, nie przeceniamy wcale doniosłości Generale aułrichienne donosi, wprawdzie z za miestnictwa rezolucji sejmu galicyjskiego z dnia warzyszenia w ogólności, jakoteź co do rozwoju po- więcej i został wybrany.
Sławny agitator moskiewski, ks. Łękawski, pra
tego faktu. Bo jakkolwiek ważną była wiado strzeżeniem, że mocarstwa postanowiły popierać 13. października 1874 i 26. kwietnia b. r. w przed jedyńczych jego pracowni i szkół. P. radca przymość o zdobyciu Kniażewaczu, i zajęciu Zajcza- przedłożenia moskiewskie. Bliskie są stosunki miocie subwencji ze skarbu państwa na rzecz bu rzekł, jak donosi Gaz. Lwów., poparcie swe i po wił duby smalone chłopom i groził piekłem, śmier
ru, jednakże wzięcie tych dwóch miast i przeła tego organu z kierującemi sferami w Wiedniu, dowy dwóch kolei wicynalnych w trójkącie mię łzy moc ministerstwa handlu, mianowicie co do utrzy cią, spowiedzią itd. Z tego powodu wielu chłopów
manie linii nadtimockiej nie wpłynęło tak dale podajemy więc to doniesienia dosłownie:
granicą polsko-rosyjską a Uniami kolei lwowsko- mania nadal i rozszerzenia pierwszej w naszym początkowo przestraszonych głosowało za Kowalskim,
ce na dalszy tok wypadków, jak przy e n e r g i 
„Ambasadorowie mocarstw gwarancyjnych, brodzkiej i lwowsko-tarnowskiej, Wydział krajowy kraju, a już po dwóch latach tak piękne nadzieje gdy zaś ocknęli się z przerażenia, wnieśli protest
ez n e m p r o w a d z e n i u w a l k i wpłynąć mu jak się zdaje — popierać będą we wtorek Igna- udaje się powtórnie do Waszej Ekscelencji z prośbą rokującej szkoły handlowej dla kobiet, oraz co do przeciw wyborom. Za starostą prawie żadnej nie
si zdobycie Diuniszu. Kiedy Turcy usadowili się tiewa, gdy ten po wręczeniu swojej kredytywy, o łaskawe poparcie życzeń wyrażonych w tej spra pracowni szewskiej Stowarzyszenia, dla której s ta  było agitacji. Z powoda Więc, jak protest świadczy,
nad Timokiem, przełamali wprawdzie pierwszą przedłoży sułtanowi sformułowane przez Moskwę wie przez w. sejm galicyjski.
rać się polecił u ministerstwa o kilka maszyn, uła iż chłopów- straszono i zmuszano gwałtem prawie
obronną linię Serbów, ale przez to jeszcze nie żądania, odnośnie do sześciotygodniowego zawie
Koleje wicynalne, które galicyjska reprezenta twiających znacznie robotę ręczną. W reszcie zape by głosowali za Kowalskim, powinneby wybory być
zniszczyli ich siły militarnej, nie otworzyli sobie szenia broni i rozszerzonych reform dla prowin cja krajowa do skutkn doprowadzić zamierzyła, na wnił zarząd stowarzyszenia o swej najlepszej woli unieważnione.
drogi do wnętrza ich kraju. Wąwozy Banii i Łu cji powstańczych. Mocarstwa więc uczynią osta leżą do tej kategorji kolei żelazńycli, które chociaż i gotowości przysłania w razie potrzeby nietylko
— Drohobycz 25. października. Ja k wczoraj
kowej stały im na drodze, i zmusiły ich do prze tni krok kolektywny na rzecz pokoju. W sferach służyć mają szczególnie miejscowym interesom po wzorów i instrukcyj dla szkół i pracowni Stowa telegrafowałem do redakcji, Antoniewicz przepadł
rzucenia się nad Morawę, w celu zdobycia doli dyplomatycznych nie tracą jeszcze w zupełności jedynczych krajów i ich części, to jednak poczytane rzyszenia.. ale nawet wędrownego nauczyciela.
przy wyborach wiejskich z kretesem.
ny Aleksinackiej, uznanej przez wszystkich stra- nadziei, że ta ostatnia próba powiedzie się i że być muszą za bardzo skuteczne dźwignie siły po
— Dla wdowy Elżb. Tkackiej po dźięń 11.
Jego teść ks. Kmicikiewicz poruszał wszelkie
tegików jako jedyny klucz do wnętrza Serbii.
Porta zdecyduje się na przyjęcie przedłożeń datkowej, zasługującej na podniesienie w interesie złożyli W. S. 1 złr., A. N. 2 złr.
sprężyny, aby swego zięcia przesadzić, i chociaż
Dnia 19. sierpnia uderzyli Turcy po raz moskiewskich. Gdyby wbrew oczekiwaniu, ten państwa i które Wasza Ekscelencja w mowie mia— W i a d o m o ś c i p o 1 i 6 y j n e. D. 24. t. m. miał prawie wszystkich popów za sobą, to przecie
pierwszy na reduty tej doliny, i tegoż dnia zdo ostatni krok nie przyniósł pożądanego rezultatu, nej w w. Izbie deputowanych dnia 29. październi o kwandrans na czw irtą po południu spadł z ru mu się nie udało. Podbużski okręg sądowy posta
byli pierwszą z nich, redutę Swinej Glawy w Su- to mocarstwa północne przystąpią — takie przy ka 1875 celem wyłuszczenia programu kolejowego sztowania na 2 piętrze nowego gmachu techniki wił kandydaturę tamtejszego adjnnkta sądowego p.
powaczu. Odrazu więc szczęście im dopisało. Mi najmniej panuje przekonanie w naszych sferach nazwałeś „kolejami lokalnemi" i uznałeś w ogólno Wawrzyniec Kadłnezko pomocnik ciesielski i rozbił Popławskiego, w Drohobyckim zaś stanął jako
mo to dopiero niemal we dwa tygodnie potem u- politycznych — do zbrojnej interwencji, ewentu ści za godne pomocy państwowej.
sobie głowę tak nieszczęśliwie, iż w kilka chwil na kontrkandydat p. Antoniewicza, p. Ksenofon Ohrydało się im zręcznym manewrem wypłoszyć Ser alność zresztą już przewidziana w stymulacjach
Wybudowanie takich kolei uczyniłeś W asza , miejscu życie zakończył. Zmarły liczył lat 42 i był mowicz, były supleut gimnazjalny. Rusin ale nie
bów z drugiej reduty, z Przyłowicy. Było to 1. reichsztadzkich. Powiadają, że w takim razie Ekscelencja zależnem od potrzeby komunikacyjnej, żonaty.
moskalofi!. Przed wyborami uważaliśmy że na 158
września. Do tego dnia Turcy dość energicznie Austrja i Moskwa pozostawią Niemcom decyzję okolic i odpowiednej ofiarności stron interesowanych j
Parobek piekarza p. Dika jadąc d. 25. t. m. wyborców miał p. Popławski około 40, a p. Ohryprowadzili swą akcję nad Morawą; ale odtąd po co do sposobu interwencji."
mianowicie zaś od bezpłatnego odstąpienia gruntów o godzinie trzy kwandranse na 5 rano z pieczywem mowicz mniej więcej to samo tyle wyborców za
czyna się już perjod niedołęstwa, mieszania się
Nowsze nieco wyjaśniły sprawę ultimatum, do budowy potrzebnych, lub przynajmniej odddania do miasta, wpadł z koniem w kanał rozebrany przed sobą, więc wypadało ażeby jeden na drugiego ko
dyplomacji, zawieszenia broni itd. Aż w końcu mianowicie wczorajsza depesza mówiąca o tem. ich po cenach umiarkowanych i tanich.
kamienicą 1. 5 na placu Benedyktyńskim. Wydoby rzyść się zrzekł, gdyż inaczej Antoniewicz by się
sytuacja polityczna Turcji zmusza sułtana do wy że Porta bezpośrednio nie odrzuciła tego ultima
Z pomiędzy „siedmiu" kolei lokalnych w łącz to z wielkim mozołem z dołu konia, który szczęśli utrzymał. Kosztowało nie mało pracy tych oby
dania stanowczego rozkazu seraskierowi, aby tum, lecz zgadzając się na sześciotygodniowe za nej długości 35'8 mil, których budowa wedle ze wym przypadkiem mocniejszego uszkodzenia nie od dwóch połączyć. Rachunek okazał, że p. Popławski
coute que toute zdobyć dolinę Morawy. Otrzymaw wieszenie broni, pragnie, aby mocarstwa złożyły szłorocznego projektu rządowego miała być wyko niósł. Zarządzono śledztwo z powodu nieustawienia musiał na korzyść p. Ohrymowicza odstąpić, rozu
szy ten rozkaz, armia turecka uderza gwałto oświadczenie, że w razie gdyby w ciągu tego naną na rachunek skarbu państwa, przeciętnym na latarni koło rozebranego kanału.
mie się, że po uprzedniem przyrzeczeniu tego o sta 
wnie na Serbów dnia 19. bm., i zdobywa 13 ich czasu pokój ‘ nje przyszedł do skutku, rozejm kładem 430.000 zł. na jedną milę — tylko grani
Dorożkarz nr. 3 złożył d. 23. t. m. w policji tniego, że naszą sprawę w sejmie popierać będzie,
pozycyj. Zatem we dwa miesiące po pierwszem przedłuża się na dalszych 6 tygodni, a następnie czni sąsiedzi kolei z Bożen do MeraBU ofiarowali pozostawiony w dorożce przez niewiadomego gościa a nie będzie szedł z świętojnreami, a to z tej
wkróczeniu Turków w dolinę Morawy, zdołali na 2 jeszcze miesiące. Niewiadomo czy mocar na jej rzecz bezpłatnie grunta i pewne datki do koszyk, w którym znajdowało się trochę wiktuałów, przyczyny, że p. Ohrymowicza wyborcy nie gloso
oni przełamać linię serbską, i zdobyć klucz do stwa poprą to żądanie; ważniejszą jest kwestja, browolne — co się zaś tyczy reszty sześciu k olei: flaszka i książka do modlenia; zaś przed kawiarnią waliby na Polaka, będąc paprzód przeciw Pola
wnętrza Serbii. Dzień 24. października, dzień jak Moskwa przyjmie odpowiedź Porty. W ber odnośne sprawozdanie rządowe nie zawiera żadnej teatralną znaleziono weksel na 200 zł. z podpisem kom najudzańi i tym sposobem pokonało się
zdobycia Diuniszu, będzie tedy pamiętnym w dzie lińskich sferach są mniemania, że nie nastąpi wzmianki o ofiarach stron interesowanych (aleg. Efraima i Siisli L.
wroga.
jach teraźniejszej wojny.
Przebieg wyborów był następujący : Większość
formalne wypowiedzenie wojny, lecz a r m i a m o 403 do steUogr. sprawozdań Izby deputowanych z
Aresztowano d. 24. t. m. Karola Szwabowicza,
Dzisiaj już wszystko zależy od tego, czy s k i e w s k a w p r o s t p rz e k r o c z y P r u t z serji VHT).
czeladnika kowalskiego właśnie w chwili, gdy w komisji stanowili świętojnrcy pod przewodnictwem
Turcy potrafią skorzystać ze swego zwycięztwa, oświadczeniem, iż nie czyni tego w celu napada
Wobec tego faktu ofiarność sejmu galicyjskiego, pewnym szynku na Krakowskiem chciał sprzedać ks. Kmicikiewicza. Przy pierwszem głosowaniu pa
i czy umiejętnie wyzyskają przełamanie tego że nia na Turcję, lecz dla materjalnego zabezpie który domaga się tylko jednorazowej subwencji dwa surduty i parę spodni, skradzone kowalowi pod dały głosy na Antoniewicza i Ohrymowicza, rezul
laznego pierścienia, którym Czerniajew opasał czenia żądanych przez Moskwę rękojmi dla ziem państwowej po 150.000 zł. w. a. za milę, stanowi 1. 14 przy ulicy Szpitalnej; tudzież Michała Kaczo-, tat okazał, że Ohrymowicz otrzymał absolutną
Turków, i jako niezdobyty uważał. A nie sądzi powstańczych. Sułtan protestować będzie przeciw wyjątek i naśladowania godny przykład dla iunych rowskiego, wyrobnika, który na placu Krakowskim większość Komisja unieważniła temuż 22 głosów z
my, aby w sprawie wyparcia Serbów z Deligra- temu i zawezwie Anglię, aby wprowadziła flotę krajów anstrjackich i stron interesowanych, którym spostrzegłszy straż policyjną odrzucił od siebie powodu, iż chłopi źle wymawiali Ksenofon, jedni
zależy na budowie kolei lokalnych.
du i Aleksinaczu na wielkie napotkali trudności. swoją % Dar danele.
mówili Kseń, drudzy Seń a inni Śemion, przez co
płachtę, worek i fartuszek, a sam chciał uciec.
Zważywszy przytem nagłą potrzebę komuni
Armia serbska upadła podobno bardzo na du
D. 24. t. m. o godz. 8. rano wszczął się ogień nastąpiło drugie głosowanie; przy tem powtórnem
PXter Lloyd zaś donosi, że traktat raochu, nawet wodzowie mieli stracić głowę, a jako skiewsko-rumuński został podpisany d. 6. b. m. kacyjną okolicy mającej około 100 mil kwadrato w kominie kamienicy pod 1. 13 przy ulicy Pańskiej, głosowaniu nie postawili popi więcej kandydatury
objaw tego uważać musimy wiadomość o opu W moc tego traktatu rząd książęcy daje do roz wych przestrzeni, nader urodzajnej i słynącej z który wkrótce jednak ugaszono.
Antoniewicza, tylko chłopa ze Stebnika, niejakiego
szczeniu Bobowiszty. Wioska ta leży pośrodku porządzenia Moskwie 72.000 swego wojska. Kor wielkiej obfitości zbóż i lasów, a która dotąd nie
Stanisław Z. właściciel dób, pozostawił d. 25. Pnżakowskiego, najsilniejszego ich zwolennika, są
drogi między Aleksinaczem a Deligradem. Opu pus ten wszedłby w skład armii mającej opero mogła wystąpić do współzawodnictwa na wielkim t. m. przez zapomnienie na stole w7 kawiarni wie dzili że chłopi będą za chłopem prędzej głosować.
szczenie jej przez Serbów daje chyba do myśle wać w Bułgarji pod naczelnem dowództwem w. targu międzynarodowym — zważywszy dalej, iż deńskiej ciemno-zielony skórzany pugilares, a po Lecz i to nie pomogło, p. Ohrymowicz otrzymał 73
Galicja nie posiada prawie żadnych „kolei lokal wróciwszy za chwilę do kawiarni już go nie za  głosów, z których 3 unieważnili, a Pużakowski otrzy
nia, że i Aleksinacz wkrótce opuścić zamierzają. ks. Michała.
nych" i że wedle zapatrywania Waszej Ekscelencji
Po wzięciu Diuniszu, Turcy mają teraz dwo
mał tylko 43 głosy. Już przy pierwszem głosowa
Zkądinąd nadeszłe wiadomości stwierdzają, objawionego w wspomnionej wyżej mowie progra stał. W pugilaresie było 120 zł. banknotami i 2 niu otrzyma! Antoniewicz 46 a Ohrymowicz 71
jakie zadanie. Z jednej strony posunąć się na
zł. drobnemi pieniędzmi.
Kruszewacz i dalej w głąb Serbii; z drugiej zaś że między Akiermanem a Odessą skoncentrowano mowej, „koleje lokalne" powinny być rozdzielane
Józefowi Lautersteinowi, stolarzowi pod 1. 3 głosó ,v, a zatem wielka klęska dla moskalofilów.
trzy
korpusy
moskiewskie.
obejść przez Tetarewo Deligrad, i tym sposobem
ile możności równo w 'całym kraju, — dochodzimy przy ulicy Żółkiewskiej, skradziono w nocy na 25.
N o w y - T a r g 24. października. Przed chwi
Wychodzący w Gałacu rumuński dziennik do uzasadnionego przekonania, że żądanie sejmu t. m. z sieni 11 nowych i nieoszklonych ram od lą skończyły się u nas wybory z kurji mniejszych
zmusić Czerniajewa do cofnięcia się do Czupiji.
Serbowie, chociaż może nie przewidywali tej ka otrzymuje wiadomość z Bukaresztu, że skoncen galicyjskiego, wyrażone w uchwale z dnia 13. pa okien.
posiadłości na posła, zanim was ten list dójdzie,
tastrofy, jaka ich spotkała we wtorek, jednakże trowana armia rumuńska zamierza w niedzielę ździernika 1874 zasługuje na poparcie ze strony
Źrebię maści kasztanowatej przydybane dnia już będziecie wiedzieć, że p. Pławicki ex-kapitan
i w tych dniach uzbrajali reduty i szańce Czu- proklamować ks. Karola królem Rumunii.
państwa.
24. t. m. na placu Strzeleckim, pozostaje u Marci a obecnie pocztmistrz w Czorsztynie, o którym
prji, usypane już przeszło dw7a miesiące temu.
Na tej podstawie W ydział krajowy zanosi z na Sylwestra, właściciela domu pod 1. 2 przy uli wasz dziennik tak słusznie z niechęcią się odzy
Jednocześnie donoszą z Warszawy, że wy
Wtedy jeszcze kiedy w Belgradzie nie wie dano rozkaz zmobilizowania rozlokowanej w Kon wszelką otuchą prośbę :
cy Krzywczyckiej, zkąd je Właściciel może odebrać. wał, został wybranym na posła, idąc zuchwale
dziano o utracie Diuniszu, umiano już ocenić nie gresówce armii.
W asza Ekscelencja raczy przedstawić w dro
Kuferek skórzany porozcinany i dwie konfe- przeciwko woli komitetu centralnego i komitetu lo
bezpieczeństwo sytuacji, kiedy wysłano taki te
Z R z y m u piszą pod datą 19. b. m. do dze konstytucyjnej podczas obecnej sesji Rady pań deratki aksamitne znaleziono d. 25. t. m. w k rza kalnego, i poważnej opinii w pomiecie.
legram do Pester Lloyda:
stwa, projekt ustawy przyznającej subwencję ze kach na Wysokim zamku ; są to niezawodnie ślady
Z postępowania tego już sądzić można, jakim
Fremdenblattu:
nabytkiem sejm się nasz zbogacił, a jeżeli dodamy
„Operacje Turków w ubiegłym tygodniu, a
„Rozpowszechniona przez w ie d e ń sk ie d z ie n  skarbu państwa, na rzecz budowy kolei ielazn yok niewiadomej jeszcze kradzieży.
zwłaszcza atak ich n a B o b o w isz te d . 10., b o m  niki wiadomość, że pomiędzy Moskwą a Włocha na wstępie wymienionych.
tego nie łatwo dające się streścić ustępy z bała
Z
Rady
Wydziału
krajowego
królestwa
Galicji
bardowanie Aleksinaczu, zupełne rozprószenie mi w sprawie przywrócenia porządku na półwy
mutnej i chaotycznej mowy, jak ą miał przed wy
korpusu Horwatowicza i bitwa z d. 20. były tak spie bałkańskim nastąpiła zgoda, a mianowicie i Lodomerji z Wielkiem księstwem Krakowskiem.
r- Mianowania w c. k . a r m ii . P odp ułko borcami w Krościenku, to nie bardzo pocieszająca
Lwów dnia 17. października 1876.
pomyślne, że już 21. mogli wprost posunąć się na koszt Austrji lub Turcji, zrobiła oczywiście
wnik sztabu jeneralnego Gwido hrab. Diibsky z na nieszczęście zaokrągli się nam całość. P. P ła 
Zastępca marszałka krajowego : Oktuw Pie- Trzebomyślic, dotychczasowy adjutant przyboczny wicki stanął przed wyborcami, chociaż pensjonona linię Diuniską, aby wykonać dawniejszy swój wielkie wrażenie we wszystkich kołach naszej
plan zajęcia Kruszewacza i obejścia Deligradu. ludności, gdyż sprawdzenie się tej wiadomości truski. Członek Wydziału krajow ego: W ładysław JGW. arcyksięcia Albrechta, jeneralnego inspekto wany od dawna, jako nadporucznik, w mundurze
Zmusiło to Czerniajewa, że jak najszybcej ru tak wielkiego znaczenia politycznego, znaczyłoby hr. Badeni.
ra armii, przeniesiony do puł. p. nr. 11, zaś pod przy pałaszu i medalem na piersiach i kupionym
szył z Deligradu do Diuniszu. Doniósł on wczo zmianę w dotychczasowej polityce orjentalnej
pułkownik sztabu jeneralnego Franciszek W attek krzyżem.
raj księciu o przebiegu bitwy, w której on sam Włoch. Wielu członków parlamentu, a między
Przedstawiając się jako wierny sługa cesarski,
do pułku piechoty nr. 7.
wśród gradu kul wydawał rozkazy; uderzenie tymi kilku zwolenników opozycji pospieszyli za- Kronika miejscowa i zamiejscowa
Podpułkownik Adolf Gramberg z pułku uła za zasługi położone dla okolicy, poczytał dom,
Turków, jak on sam przyznaje, było tym razem siągnąć poufnie bliższych wiadomości w tej spra
nów nr 5, dotychczas używany prowizorycznie w któren wystawił w Czorsztynie (czy i pocztę ?), i
tak gwałtowne, że oprzeć bn się nie było można. wie, ale po największej części otrzymywali dwu
— Donoszą nam z Monachium, iż znakomity państwowem ministerstwie wojny, przeniesiony do założenie Towarzystwa tatrzańskiego, ale od ukonPołożenie armii serbskiej jest nader krytyczne. znaczne jak wyrocznia odpowiedzi. Niemniej nie
pułku ułanów nr. 4; zaś major pułku piech. nr. 57 stytuwowania się tegoż Towarzystwa nic w p ra 
Sprawozdanie Czerniajewa kończyło się prośbą o szczęśliwymi byli także członkowie dyplomaty obraz Henryka Siemiradzkiego, „Żywe pochodnie Jan Pauer Traut do pułku piech. nr. 77.
cach jego nie słyszymy o p. Pławickim, nie je st
przysłanie wozów do Diuniszu, dla odwiezienia cznego świata tutejszego, którzy niewiele rów Nerona", został zakupiony za 150.000 marek.—
Kapitan I. klasy na etacie emerytalnym Jóźef w żadnym komitecie, w żądnej komisji, pomimo
rannych, których liczba ma kilka tysięcy wy nież z odpowiedzi otrzymanych dowiedzieć się Zakupił go pewien Holandczyk, zam ieszkały' od la t Beck otrzymał charakter majora ud honores z u- że mieszka w górach, a myśl pierwotna założenia
wielu
w
Kolonii,
i
przeznacza
go
dla
jednego
z
eu
nosić.
mogli. Od tego czasu minęło dni sporo, ale do ropejskich muzeów.
wolnieniem od taksy.
tego Towarzystwa jak wiadomo, nie wyszła od .
W korespondencji z Belgradu zamieszczonej dziś jeszcze nikt nie wie dokładnie, jaką będzie
Porucznik Wilhelm Renvers, nadliczbowy w niego. Z politycznych swych zapatrywań wyjawił,
Stracona więc została nadzieja, oglądania go we
w Pol. Corr, znajdujemy ustęp specjalnie nas polityka wschodnia naszego gabinetu. To jedno
Lwowie, o co robiliśmy starania. Obraz z Mona pułku ułanów nr. 7., mianowany adjutantem przy ii „sejm nie powinien się niczego dobijać, gdyż
dotyczący. „Przedtem — powiada korespondent— jest pewne, że Włochy zupełnie różnią się w chium zawieziony zostanie do Wiednia, zkąd nie bocznym państwowego ministerstwa wojny.
ja k r z ą d (sic) uzna nas za godnych, to nam z
Polacy trzymali się z daleka od sprawy serb swych zapatrywaniach na przyszłość państwa tu wiadomo, czy nabywca odwiezie go wprost na miej
— Kronika prowincjonalna. C z o r t k ó w. ł a s k i (ąic) da więcej."
skiej, ale w chwili kiedy Moskale podali nam reckiego od Anglii, i że rzuciły się one dziś je sce przeznaczenia, czy też pozwoli na jego wę
Nie będąc w Krościenku, nie chciałem wierzyć
dłoń pomocy, Polacy przebywający tutaj nie za dnym krokiem w ramiona Moskwy, przechodząc drówkę po Europie. Mamy i my panów równie bo W Ułaszkowcach zniszczył pożar dnia 11. bm. dom tej otwartości kandydata, jednak przekonałem się,
mieszkalny, szopę, budynki gospodarcze i zwiezio
niedbywali nigdy ostentacyjnie zadokumentować z jednej ostateczności w drugą. W kołach rzą
gatych a nawet bogatszych od owego Holendra, ne zboże Marji Bahryj. Zachodzi podejrzenie, że że to rzeczywista prawda. Wiedzieliśmy od dawna,
nam swojej antypatji. Teraz jednak zmieniają o- dowych przeczą wprawdzie kategorycznie, jakoby
iż p. Pławicki nie posiada żadnych zdolności na
pinię i to tak dalece, że już noszą się z myślą Włochy miały zamiar powiększyć swoje posiadło- ale żaden z nich nie ma pieniędzy na kupienie ogień był podłożony.
H o r o d e n k a . Glina zasypała dnia 17. bm. reprezentanta kraju, otwartość ta jednak jakim
utworzenia osobnego legionu. Legion ten będzie dłości kosztem Austrji, ale czy powiększenie to arcydzieła narodowego i na wzbogacenie niem ja 
kiego polskiego muzeum. W olą oni budować pałace w Horodence żonę wyrobnika Wasylinę Ilorwato- by był, gdyby zasiadał w sejmie, je st godna uzna
pono wynosił 500 osób, a dotychczas zapisało terytorjum niema się odbyć na koszt Turcji, nie dla swoich metres w Paryżu, jak to uczynił jeden
wą, która przy kopaniu zachowała się tak nieo nia i pamięci, ale mimo wyboru, tej obawy nie ma,
się już do niego 160 Polaków." Jeżeli jest co wiadomo, tem bardziej, że Włochy oddawna już
niewątpliwie nie długo tem tytułem będzie się
kolwiek prawdy w tern doniesieniu, to o ile zna ciągle starają się zdobyć jakiś punkt oparcia na z naszych panów, lub też wydawać na inne podo strożnie, że urwała się ziemia nad wygrzebanym szczycić p. Pławicki. Jest ta nadzieja, je st ta po
cele, jak na wsparcie sztuki narodowej, piśmien dołem.
my zapatrywanie się naszego ogółu na sprawy wschód morza Śródziemnego, dla pomnożenia swe bne
nictwa narodowego lub sprawy narodowej. Smutne
N a d w ó r n a . Pożar zniszczył dnia 18. po ciecha, jest ta pewność, gdyż wybór jego z wielu
bieżące, przypuszczać musimy, że chyba pansla- go handlu w tych okolicach i zdobycia stacji dla
względów jest n i e f o r m a l n y i n i e l e g a l n y , i
wiści, aby uzupełnić szereg ludów słowiańskich, floty. Od dłuższego czasu patrzy ona pożądliwie to ale prawdziwe, że bogacze nasi, z niezmiernie północy stodoły i 700 korcy zboża, złożonego w unieważnionym przez namiestnictwo być musi.'
walczących na półwyspie bałkańskim, urządzają na żyźńą i piękną, ale zaniedbaną wyspę Cypr, małemi wyjątkami, nie poczuwają się w egoizmie stertach na folwarku pana Sydona Kemplicza w
Rzeczywiście gdyby dzień dzisiejszy nie był
swoim do żadnych obowiązków względem kraju. — Wołosowie. Ogień miał być podłożony.
tam legion polski. Chętnie jednak wiadomość tę która tak długi czas należała do republiki we Gdyby
nie ofiarność i nie pracowitość ludzi ubo
S o k a l . W Łuczyeach spaliły się dnia 6. bm. tak przykry i boleśny, i nie tyle zasmucił wszyst
do rzędu bajek zaliczamy, tak samo jak i wia neckiej, i którąby Wiochy, jako jej spadkobiercy,
gich, obdarzonych talentem, o Polsce dzisiaj sły dwie zagrody włościańskie. Ogień miał być pod kich dobrze myślących, to byłoby z jednej strony
domość podaną przez Tagespresse, że w Gałacu chętnie wzięły w swe posiadanie. Pod rządem
bardzo zabawny, a z drugiej ciekawą i pouczającą
odbyło się pod przewodnictwem jakiegoś lekarza państwa zachodniego, Cypr osiągnąłby na nowo chać by nie było, bo panowie jakby się na to zmó łożony.
ilustracją do naszych ogólno-narodowych jako i
wili, aby o niej była w Europie cisza.
W i e l i c z k a . Wielką szkodę zrządził pożar prowincjonalnych stosunków. Od rana na nasz ob
Polaka zgromadzenie emigrantów, na którem po dawny dobrobyt i świetność, ale stałby się on
który
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18.
bm.
pochłonął
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dworze
w
Krzy— Nowa rzeźnia miejska, której budowa jest
stanowiono utworzyć legion polski i iść na po wtedy jabłkiem niezgody pomiędzy Włochami i
szerny Nowo-targski rynek, zaczęli się zjeżdżać i
moc Turcji.
resztą potęg morskich Europy, bo władca Cypru już ukończona, przedstawia się wcale dobrze tak szkowicach dwie stodoły i bróg z tegorocznym zbio schodzić wyborcy, i równocześnie porywały ich ja 
cały handel syryjski ma w swoich rękach. Być zewnątrz jak i wewnątrz. Budynek cały podzielo rem, wartości 24 tysięcy zł.
kieś podejrzane figury i nikło to po sieniach, po
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może, że celem dążeń rządu włoskiego nie jest
szynkach... w łatwem do odgadnięcia celuł winem,
Cypr koniecznie, ale na podstawie wiadomości trzona jest w wodę, sprowadzaną rurami z wiel 18. bm. około godziny 8 wieczór. Spłonęło dzie piwem, cygarem i pieniędżmi pracowano!... czyli
Sprawa wschodnia.
autentycznych mogę was zapewnić, że oddawna kiego rezerwoaru, napełnianego za pomocą pompy. więtnaście zagród wiejskich wraz ze wszystkiemi raczej dobijano targu, gdyż agitacja trw a już mie
Pierwsze piętro tw orzy obszerny strych przezna budynkami gospodarskiemi i tegorocznym zbiorem.. siące! kilku naszych zacnych księży pokazało się
Włochy
dążą
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jednej
z
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gre
Wiadomości o treści zredagowanego przez
Szkoda wynosi około 16.000. Między pogorzelcami, takie. Kilku obywateli tworzyły się grupy, lecz na
Ignatjewa ultimatum opartą została na następu ckiego Archipelagu, na której by mogły rozpiąć czony na rozwieszanie skór.
Równie na placu Krakowskiem kończą budowę z których dwaj tylko byli ubezpieczeni, panuje wszystkich twarzach inteligencji, malowała się ojącej depeszy ajencji Havasa, którą ona rozesła sztandar trójkolorowy i stację urządzić dla swych
wielka nędza.
bawa i zwątpienie... Chwiejnosć komitetu lokalne
ła dziennikom d. 23. b. m. z Paryża. Depesza okrętów. Nie dziw też, że gabinet Depretis - Me- żelaznego bazaru, który składa się z trzech bu
Ż ó ł k i e w . W Żółtańcach spłonęła w nocy go, brak organizacji, teraz dopiero wyraźnie wszyst
legari, który wziął sobie za zadanie rozszerzyć dynków. Pomiędzy każdym z nich znajduje się sze
ta tak brzmi:
na 15. października zagroda włościańska. Pożar kim dobrze myślącym stanęły przed oczyma, było,
potęgę morską Włoch, z radością chwyta dłoń roki chodnik wylany asfaltem.
„Na zebraniu posłów zagranicznych sformu
przyjaźną, podaną z nad Newy, oczekując od niej w
zapóżno, już w mętnej wodzie rybę złapano.
— Dnia 21. b. m. odbędzie się w kasynie wznieciła ręka zbrodnicza.
łował poseł moskiewski jen. Ignatiew żądania
nagrodę wierności jednej wyspy greckiego Archi mieszczańskim wieczorek muzykalny. Program na
P. Uznański, prezes komitetu lokalnego, około
—, Skalat d. 24. października. Wybór na po
Moskwy, które obejmują: bezzwłoczne sześcioty
godniowe zawieszenie broni, autonomię Bośnii, pelagu. Niechaj będzie jak chce zresztą, jedno stępujący : 1. Chór męzki „Chrząszczyk i rOża" sła pana Kazimierza Grocholskiego z posiadłości lite j zwołał posiedzenie wyborców, celem przed
Hercegowiny i Bułgarji, oraz rękojmie. Znaczenie pozostaje pewnem, że Włochy porzuciły politykę Vogla. 2. Kucken, „Polonez koncertowy (na cztery mniejszych naszego powiatu zawdzięczamy zdrowe stawienia im kandydatów, tj. kandydata komitetu
słów „autonomia" i „rękojmie" ma być na kon angielską i przeszły do obozu Moskwy, która tym ręce) odegrają panny G. 3. a) Chopin, b) A rja z mu zmysłowi politycznemu większości wyborców, centralnego i p. Pławickiego, któren stał przy
sposobem dobrego zyskuje sprzymierzeńca namo opery „Lunatyczka" odśpiewa pan St. 4. c) Kropf gorliwości i wytrwałości kilku właścicieli posiadło swej kandydaturze, mówiono także o kandydatu
ferencji określone, Turcja jednak nie wzięłaby w rzu Śródziemnem."
„Rendez-vons", b) Monthlevin „Na jeziorze", ode ści większych, a nakoniee ze wszech miar wzoro rach chłopskich, które się miały pono objawić.
niej udziału. Co do zawieszenia broni, Turcja
Zaledwie p. Uznański w bardzo dobrej i gorą
Stanowisko rządu tureckiego tak dziś przy gra na cytrze pan Lutz, uczeń Umlaufa i członek wemu zachowaniu się urzędników administracyjnych
zdaje się być gotową do uczynienia zadosyć żą
kre
z
powodu
ultimatum
moskiewskiego,
co
chwi
wiedeńskiego
klubu cytrzystów. 5. Schneide „Róża" i sądowych. Nic zaś pochwały godnego nie może cej mowie podniósł ważność sejmu — ważność sta
daniu, ale pod warunkiem przedłużenia rozejmu
na dalsze sześć tygodni, jeźliby się okazała tego la utrudnionem bywa spiskami muzułmanów, solo tenorowe z towarzyszeniem chóru odśpiewa my powiedzieć o komitecie wyborczym miejscowym. nowiska posła, i w imieniu komitetu centralnego
potrzeba dla uporządkowania sprawy pokoju; skierowanemi przeciw reformom i Midhatowi-ba- pan Gr. 6. a) Gounod „Serenada" b) Chopin „Pta Komitet ten, którego kierownikami byli ks. Morong, polecił p. hr. Koziebrodzkiego, — zanim zaczął
wątpię jednak, aby Porta przystała na konfe szy. Pisma węgierskie znów donoszą o wykryciu szyna" odśpiewa panna G. A. 7. Geissler, „Serena proboszcz miejscowy łaciński i pan aptekarz Dziem mówić p. Tetmajer, już zjawił się pan starosta Ha
jednego z takich spisków w tych dniach. W kon da na baryton z towarzyszeniem chóru" odśpiewa bowski, usunął się od wszelkiej solidarności z ko ger i w imienin paragrafów (których?) rozpoczął
rencję."
Żądania te więc były postawione na konfe spiracji wzięło udział wielu wysokich dostojników p. O. 8. a) Lutz ,Z A lp", b) Holler “Śpiew Sy mitetem centralnym lwowskim, i wbrew uchwale przedwyborcze zgromadzenie i ogłosił wybory za
duchownych; potrzeba było wielkiego nacisku ze ren" odegra p. Lutz. 9. Chóry męzkie : a) W eber, komitetu centralnego działał, stawiając jeszcze w otwarte. Arbitralne to postępowanie, przeciw któ
rencji ambasadorów w Stambule. 0 rezultacie
remu protestował p. Tetmajer i kilku wyborców —
tej konferencji podaliśmy już przedwczoraj wia strony ministrów, aby zniewolić sułtana do wy „Pieśń wojenna", b) Silcher „Pieśń myśliwych, c) ostatniej chwili kandydaturę pana Henryka J a  niewiadomo jaki cel miało, czy p. starosta bał się
domość podług doniesień S. u F. Courier. Gdy dania rozkazu, polecającego uwięzić spiskowców. Spohr „Śpiew opryszków", d) Irla Egressy Beni sińskiego, zamiast kandydatury pana Grocholskiego, aby pan Pławicki raz jeszcze nie w ystąpił z taką
takowa spełzła na niczem, zapowiedziano drugą; Dzisiejsze depesze donoszą, że uwięziono cztery „Szozat". Początek o godzinie 8. wieczór. Bilety na którą większość arbitrów przez komitet, central mową jak w Krościenku i nie zniechęcił swoich
ny desygnowanych się zgodziła. Takie odstępstwa
od tej pory zapewne odbyła się już i trzecia, ale osoby. Jussuf Izzedin wmięszany także do spisku. można dostać w kasynie u marszałka
— Na podstawie statutów, reskryptem c. k. powinny się pod pręgierz opinii publicznej stawiać. zwolenników, czy bał się, aby światłym ludziom
i na nich żadnego porozumienia nie osiągnięto, a Mocno podejrzywają Ignatiewa, że przyłożył do
tego swą rękę; wykryto spisek niebawem po namiestnictwa z dnia 28. z. m. zatwierdzonych, za Wynik głosowania okazał, że większość arbitrów, jeszcze więcej Sie otw orzyły się oczy na nieudol
to tak dalece, że podług ajencji Hauasa mocar przyjeździe
jego do Stambułu.
wiązało się we Lwowie stowarzyszenie izraelickich stawiając pana Grocholskiego w miejsce pana Ja  ność kandydata, a w poczciwem sercu Indu nie obu
stwa zdecydowały się,
czasowo pozostawić
rzeźników p. n. „Zowche Zedek". Celem towarzy sińskiego, lepiej znała stosunki miejscowe. P. Gro dziły się zdrowe uczucia. Czy p. starosta bał się
Moskwie wolność prowadzenia rokowań sam na
stwa jest niesienie pomocy w wypadkach słabości cholski otrzymał na 114 głosujących 72 głosów / wyrodzenia się jakiej kandydatury włościańskiej?..
sam z Portą. Z tern wszystkiem taż ajencja
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przecież powinien był o tyle znać swój powiat, że
to nie było możebne — wobec rywalizacji w tym
względzie między chłopami. - Dość że wybory się
zaczęły, przewodniczącym komitetu został ks. k a
nonik Pociłowski, a kiedy w pięknej z namaszcze
niem wypowiedzianej mowie zaczął podnosić obo
wiązki posła, p. starosta nżył raz jeszcze ale to
już ostatni swej władzy — przerw ał mowę i wy
bory się zaczęły. Duża sala Rady powiatowej wy
glądała raczej na meting angielski, niż na świąty
nię, w której obywatele spełniają akt wzniosły.
Wyborcy i niewyborcy wszystko to pomięszało
się razem — agitacja trw ała dalej, palono nawet
na uboczu cygara i papierosy. Przy komisji wprost
naprzeciwko głosnjącym wyborcom, na krok od nich
stał znów w pełnym mundurze p. kapitan Pławicki
przy pałaszu z medalem na piersiach i kupionym
krzyżem. Dziwnem było wszystkim zkąd tam się
wziął pan Pławicki, zkąd ta protekcja — dla czego
mu dozwolono obecnością swoją wpływać na wy
borców (pan Pławicki każdemu głosującemu za nim,
pięknie się kłaniał — i byłoby to śmieszne gdyby
nie oburzało). Pan Pławicki nie jest wyborcą, więc
podług ustawy ani on, ani nikt niemający prawa
do głosowania t. j. karty legitymacyjnej — w sali
tej znajdować się niepowinien. Obecność jego w
mundurne przy komisji -— nielegalna — a wywie
rająca nacisk moralny na obałamuconych wyborców —
obecność jego tam — ja k i wielu innych niewyborców je st naruszeniem przepisów ustawy — i dla
tego namiestnictwo, po przeprowadzeniu dochodze
nia, wybór ten nuieważnić powinno; protest w tym
celn już się układa To niedość na tej nieformal
ności, jiielegalności i naruszeniu ustawy. — Bardzo
wielu wyborców, około trzydziestu, głosowało tylko
na „p. kapitana", a że komisja składała się z zwo
lenników pana kapitana, więc już to szło na ko
rzyść p. Pławickiego — gdyż o więcej nie pytano.
Czy to legalnie ? czy tak każę ustawa ? Przy pro
teście będą podani świadkowie, którzy na tę okoli
czność przysięgną!... Prócz tego zwolennicy p ro te
stu są już na niciach — które pokażą bolesną
stronę — bo trafikę głosami. Mamy więc wszelką
pewność iż jeżeli nie namiestnictwo to sejm dla
powagi i godności wyborów — i dla tylu niefor
malności i nielegalności — wybór ten unieważni —
to nasza pociecha.
Duchowieństwo nasze szło zgodnie — i pię
knie — wyjąwszy dwóch wyjątków 1! i !
— Dąbrowa dnia 24. października. Zupełne
zwycięstwo. Hr. Męciński, prezes pow. Tarnowskie
go otrzymał 138 głosów, jakkolwiek mieszka w in
nym powiecie, a były poseł, włościanin Żołądź, mi
mo ustnych agitacyj swej rodziny i sprowadzonych
przez niego przyjaciół nie wyborców, tylko 1 głos.
Cały przebieg wyborów świadczy bardzo korzystnie
o miejscowej ludności, któ ra pod gorliwą opieką
swego szanownego prezesa, p. M. Sroczyńskiego,
duchowieństwa pojmującego dokładnie swe obowiąz
ki i gorliwości obywatelskiej, zacnego dyrektora
kasy zaliczkowej p. Kukiela, coraz więcej i do
kładnie przywiązuje się do kraju i zdaje się poj
mować obywatelskie obowiązki.
Dotychczasowy poseł Żołądź, prowadzący pokątnie usilną agitację, przed rozpoczęciem wyborów
został wezwany do publicznego wystąpienia, a w
przemówieniu swem zaklinał włościan do „niełączenia się z dworami", przestrzegając przed wybo
rem p. Męcińskiego, który będzie w sejmie, zdaniem
jego głosować za pożyczkami i złączeniem gminy
z dworem. Włościanie dość natarczywie interpelo
wali kandydata z jego dotychczasowych czynności
a raczej nieczynności poselskiej, i przy tej sposo
bności wyrazili życzenie, aby poseł zechciał infor
mować ich o tern, co radzą w sejmie, od nich do
wiadywał się o potrzebach ludu i okolicy. Życzenia
te, świadczące bardzo dobrze o włościanach naszego
powiatu, nad którymi praca tutejszej inteligencji
nie pozostaje widocznie bez wpływu, p. Męciński
oświadczając gotowość przyjęcia mandatu poselskiego,
przyrzekł co rok spełniać, przy tej sposobności ob
jaśniał zgromadzonych o swych pracach w sejmie
a również przedstawił ja k pojmuje obowiązki posła
do wyborców. Przemówienie jego znalazło jak naj
sympatyczniejsze przyjęcie.
Do wyborów nie stawiło się tylko kilkunastu
wyborców, a smutna rzecz że włościanie odzna
czyli się tern przeważnie wyborcy z głosem wiryl
nym — czyżby się im zdawało że głosować z chło
pami je st ubliżeniem ?
Po ukończonym wyborze zapanowała ogólna
radość, premówił nowo wybrany poseł dziękując za
okazaną nfność, a wyborcy — włościanie, wielokro
tnie wyrażali mu podziękowanie za przyjęcie na
siebie trndów poselskich. Coroczne komunikowanie
się posłów z wyborcami jest niewątpliwie najprak
tyczniejszym sposobem usunięcia istniejącej nieufno
ści gminy do dworu, a zbliżenia do siebie — oby

też i inni posłowie przyjęli na siebie zobowiązania Sardon; „Żyd polski8 Erckmana-Chatriana; „Szpieg
jakie przyjął poseł z Dąbrowskiego powiatu.
królewski" Bluma i „Mercadet" Balzaka, odznacza
— W Poznaniu wystawił w składzie Lisnera ją się poprawnym polskim językiem, o który tak
mało dbają zwykle tłómacze.
Szafarkiewicza i Spółkę. Biust ten w formacie her
my, przenoszący wielkość naturalną, odlany je st z
cynkobrązu.
— Planeta W ulkan. Słynny dyrektor rzym
skiego obserwatorjum, O Secchi wzywa kolegów
swoich we Włoszech, aby w bieżącym miesiącu
pilnie przeglądali tarczę słoneczną. Przesunie się
bowiem po niej nowy planeta, krążący powyż Merkura naokoło św iatła dziennego. Astronomowie na
szego stólecia główne wawrzyny swoje zbierają
w odkrywaniu nowych p ła n e t: między Marsem a
Jowiszem zapisali ich sto kilkadziesiąt, a po za Uranusem rozszerzyli granice państwa słonecznego
do niezmiernie odległego Neptuna. Największe je 
dnak trudności stawiać będzie W ulkan, jeśli w o
góle istnieje, gdyż spełniając obrót swój roczny w
ciągu 33 dni, prawie zawsze ginie w promieniach
czy wschodzącego czy zachodzącego słońca. Ztąd
tylko na tarczy słonecznej widzianym być może,
gdy niby plamka czarna, za średnicą 6 —7 sekund,
w ciągu czterech godzin po niej się przesuwa. Leverier jest przekonany, że to nastąpi w tym
Imiesiącu.

— Ludność W arszawy. Z początkiem roku
zeszłego znajdowało się w W arszawie ludności
285.823 płci obojej; przyrost w ciągu roku od
przewyżki zrodzonych nad zmarłymi, tudzież w
skutek przeniesienia się do W arszawy z innych
miejscowości wynosił 11.628 osób, tak że w po
czątku roku bieżąc, ludność W arszaw y doszła do
297.451 osób. W tej liczbie było ludności stałej,
płci męzkiej 93.028, żeńskiej 105.898 czyli 198.926
osób; niestałej płci męskiej 46.628, żeńskiej 51.897,
czyli ogółem niestałej ludności 98.525 osób. W ogólnej liczbie mieszkańców W arszawy co do stanu
było 24, 01 szlachty, to jest 8,24 prc., duchowień
stwa 2 5 osób, to jest 0,09 prc., uprzywilejowa
nych mieszczan 1508 osób, to jest 0,5 prc., kup
ców i handlujących 88.550, to je st 6,23 prc., rze
mieślników 16.845 osób, to je st 5,66 prc., miesz
czan 220.520 osób, to jest 74,14 prc., wojskowych
pozasłużbowych z wyjątkiem wojsk 8.8539, to jest
2,87 prc., cudzoziemców 6.726, to jest 2,27 prc.
Co do różnicy w yznań: katolików 172.858 osób, to
je st 58,08 prc., prawosławnych 9.826 osób, to jest
3,3 prc., unitów 208, to jest 0,07 prc., ormian ob
rządku gregorjańskiego 77, to je st 0,003 prc., pro
testantów 15.776 osób, t. j. 5,41 prc., żydów 98.698
osób, to jest 33,19 prc., mahometan 23 osób, t. j.
0,001 prc., rozkolników 35 osób, to jest 0,001 prc.
W r. 1875 urodziło się dzieci w ogóle 14.472 w
tej liczbie chłopców 7,480, dziewcząt 6.992, co
czyni na 100 zrodzonych chłopców 93,5 prc. dziew
cząt. W roku tym na 100 mieszkańców przypada
5,9 nowonarodzonych, z tych płci męzkiej 2,5, żeń
skiej 2,4. Ogólna liczba zmarłych w roku 1875
wynosi 11.699, w tej liczbie 6.327 mężcz., a 5.372
kobiet, tak że na 100 zmarłych mężczyzn przypa
da 86,1 kobiet. Najwięcej zmarło dzieci w wieku
od l miesiąca do 1 roku, bo aż 29,21 prc., naj
mniej starców w wieku od la t 100 do 105, bo tyl
ko 4 osoby. W roku zeszłym 1 zmarły przypada
na 25,4 mieszkańców, na 1,2 zrodzonych. Związ
ków małżeńskich zawarto 2.982, czyli 1 małżeń
stwo na 99 mieszkańców. Liczba wojsk stale kwa
terujących wynosi 22.785.

płaca| żądi

plac.ą| żąds

7. Akcje za sztukę.
(bez kupona bieżącego.)

Banku kred. gal. po 200 zł.

77. L isty east. za 100 zł.
(bez kupona bieżącego.)
Tow. kred. gal. 5 pr. w. a
,
,
„ 4 pr. w. a
„
_
„ 6 pr. okras.
Banku hip. gal. 6 pr.
Gal. zakł. kred, włość. 6 pr.

777. Listy dłu żn e
za 100 zł.
Ogól. roi. kred. zakł. dl«
Galicji i Bukowiny 6 pr.
losowanie w 15 lat .
Tow. kred. miej. 6 pr. w a.

Akcje bankowe..

199 50 201 60
16214 — 217
Sakł. kr. dla han. i przem.
“‘ — 211 — Zakł.
kr. węg. 200 zŁ
Tow. esk. n. ausL po 500 zł.
France - austr. po 100 zł.
Franco - węgior. po 200 zł.
Gal. bank.’hip. po 200 zł.
Gal. bank dla haud.i przt
po 200 złr. . . .
Gal. zakł. kr. ziem, po200 zł.
Rynien bank po 160 zł.
Sauku nar. austr. po 600 zł.
Banku pow.aust. po 200 zł.
Unioobank pr, 24C zŁ
Vereinsfc*nk po 100 zł
V'?rkobrsb. pow. po 110 ’
Wiod. banarvor. po 100 i

7 V. Obiigt za 100 zł.

Akcje kolei.

lndemnisacyjne galio.

V. Aloneiy.
D ukat holenderski
D ukat cesarski . .
Kubel rosyjski srebrny
Kubel rosyjski papierowy
Praskie bilety kasowe
100 Marek niemieckich
Srebro . . . . .
K upony w srebrze

Wiedeń, 24. paźdz
Powszechny d i ag pań
stwa (za 100 eł.)
R e n t austr. w banku. 5 pr- 6140
„
„
W sreb. 5 „ 65 50
1889 całe looy (m.k.. 255 —

Lw. Czer. a J&s. po 200 zł.
Mor. 3zŁ (ceat.j po 200
Au s t pół. zach. po 200 z ł.« .
„
, l i t B. p o 200 zł. sr.
Rudolfa po 200 zł. sr.
Siedmiogr. po 200 w. a. sr.
Staatseisb. Ges. 200 zł. w. a.
Siidbahn po 200 zł. 3rebr.
Traiawsy wiać. po 200 z i
Węg. euiic. (Łnp.) po 206
Weeiers. pół. wschód. po
200 zł. ar.....................

Węg. wścb. (Ostb.) po aft:
Weg. sach. (Westb.j p-.,

200 zł.
a ...................
g - o 1854 po 250 zŁ 4 pr
£ • £ “ 1960 „ 600 zł. wjl 5 „ 107 75
Akcje przem ysłowe.
3 f 18 6 0 .1 0 0 , , , 113 50
iudow.Tow. ansŁ po 200zŁ
1864 „ ! 00 „ „
„ 127 75
»
. wied „ 100 ,
L isty zast. dom. po 120 5 „
140 —
, tanich pcm. , 100 .

Oblig. indem. (100 zł.)

Galicyjskie . . .
Bukowińskie
. .

Inne publiczne pożycz.
Węgier, po?, ko! co l2 0

L isty zast. (za 100 zł.

6 • i 6« O Tow. kred. miej. 6 pr. w . :
12 25 12 60 Galie, bank hip. 6 pr. w. i
„ Zak.kr.włosó.Opr.w.i
Banu nar. austr. m. k. 5 p

Obligacje pierwszeń

45 60 stw a kol. (za 100 zł.)
Albrechta po 300 zł. 5 pr.
____ 100 zł....................................
____ AtfSldz. 2 0 0 zł.5 p f.ar. w.a.
... Czoskaz.30»»zł.5pr.3.w .a
Oniestrzańska 300 „ „
Łiżbiety po 5 pr. sr. w. a
„
em.1832 6 pr. . .
„
eta.1870 5 pr. . .
„
em.1872 5 pr. . .
912
Ferdynanda pół. 6 pr. aa.k.
„
» 5 pr. w .a
60 60 G si.S Ł .3O oA 5pr.rs.w .>' ■
,
II. eas. 5 pr.
,
„ U L Osi. 1871 łfew
, iV.es>.83O0zł. 6pr.
z. vacr. J ob. 1. om. 1865
300 zl 6 pr. srebr. w. a.
>. Czer. Jas. II. om. ]&•'300 zł. 6 pr. srobr. w.
r.Czer. Jas. 1IL em. ISO:
300 zł. 5 pr. srobr. w. ~
* .C x o r.J» ,.rV .« n . 187?.
600 zł. 6 pr. srebr. w. a.
Rudolfa pc 300 zł.
pr.
200 75 201 25 ‘ arebr. w. a. . . , .
114 6O;il5 5O ,
om. 1369 p» 800
6 pr. srebr. w. a.
„
„ 1872 po 800 a*
6 p r srebr. w. *.
101
Riedmiogrodz. fr. 600 pr

s„, _

a p itry loteryjna (szi.)

7ó 50 ZsŁ kr. dla handlu i j
— Klery po 40 tł. u . k.
— Kcglevich po 10 zŁ m.
Krakowska pc 20 zł.
9160 Bałfty
po 40
'■ [delfa
po 10 ,

;. balis po 10 a
. Ceaois po 40
,
stanisławowska (poi.)
20 Za. tt. a.
, . ,
------ Walustein po 20 zł. m. »
Windiszgriitz po 20 zł. ,

Jjewi&y 3 miesięczne.
Berlin 100 mark. .

. .

63 60 RodencteŁ ailg. ósL 5 p r.« 106 25106 75iF rank& rt 100 mark .
, spU c.w 331aibpr.wa 8976 90 25 Hamburg 100 taark. m ara
Gu.Tcw .kr. ziem. 4 pr. w j --------------- Londyn 10 f t ster!. . ,
.
, ć nr. w .,
85 50
. .

97 2 ą

Lw ów .

W chwili gdy gazety oddajemy

— „Dziejów powszechnych Szlossera" wyszedł do druku, jeszeze głosują wyborcy lwowscy. Lecz
z druku zeszyt 98, w którym się rozpoczął druk z dotychczasowego obliczenia widać, że wszyscy
czterej kandydaci komitetu miejskiego wyjdą z
historji ośmnastego wieku.

wyboru.
B r o d y . Wybrany F i l i p Z u c k e r prawie
jednogłośnie.
L w o w s k a I z b a h a n d l o w a wybrała
na posła p. L a z a r u s a , dyrektora banku hi
potecznego 10 głosami przeciw 6, które padly
na p. radcę Gniewosza.
Z R z e s z o w a posłem z miasta wybranym
został dr. Ambroży T o w a r n i c k i , burmistrz.
B i a ł a : wybrany z miasta posłem dr. Rozner.
P rz e m y ś l. Wybrany posłem Waygart, 325
głosami.
D r o c h o b y c z . Na 415 głosujących wybra
ny dr. Ziemialkowski 3gl głosami.
K o ł o m y j a . Wybrany marszałek pow. p.
— Dnia 14. b. m. odbyło się w akademii umie
jętności pierwsze po ferjaeh posiedzenie komisji an Jasiński.
— Nakładem księgarni W ł. Bełzy wyszedł obraz dramatyczny w pięciu odsłonach p. t. „Posłannicy", przez Stefana Baszczyńskiego. Utwór
ten przed laty wielu wydany w Poznaniu p. t. „De
mokraci i Arystokraci", grany w Krakowie p. t.
„Mitra i krzyż", został przez autora przerobiony i
wydany p. t. „Posłannicy." Autor przedstawił w
nim dodatnie i ujemne strony dwóch obozów spo
łecznych, rozdzielonych przesądami „aby, ja k sam
powiada, okazać potrzebę zneutralizowania żywio
łów niegodnych, szkodliwych, a razem konieczność
zjednoczenia się, wzajemnej pobłażliwości i zgody."
W iele pięknych myśli wypowiedział p. Buszczyński
w tym obrazie dramatycznym.

tropologicznej, na którem przewodniczący dr. Majer
zawiadomił o nowo nadesłanych spostrzeżeniach
antropometrycznych z pow iatów : Kamioneckiego;
Sokalskiego, Żywieckiego, Borszczowskiego i Rze
szowskiego. Co się tyczy opracowania otrzymanego
dotąd materjału, oświadczył tenże, iż praca w tej
mierze podzielona między niego samego i sekreta
rza dr. Kopernickiego, znacznie jnż postąpiła i za
mieszczoną będzie w sprawozdaniach komisji, w
których drnk dzieła etnologicznego blizkim je st już
końca, dział zaś archeo-antropologiczny obejmie wy
padki badania Jamy smoczej przez profesora Altha,
rzecz o wykopaliskach z grobu w Kwaczale przez
dr. Kopernickiego, wreszcie wypadki z tegorocznej
wycieczki archeo-antropologiczuej podjętej na za
rządzenie akademii przez p. Kirkora. Następnie
przewodniczący odczytuje list p. W ładysława 1’rzybyslawskiego, wyliczający bardzo cenne dary, które
tenże, obok darów pp. Bredta i K ajetana Teodorowicza ofiarował akademii. W uznaniu tej, szczegól
nej życzliwości wyraża komisja swoją szczerą wdzię
czność. Niemniej z uczuciem wdzięcznośćci zawia
domił przewodniczący o życzliwej pomocy, jaką
wysłannik akademii znalazł ze strony pp. hr. Koziebrodzkiego i Tom. Horodyskiego. W końcu od
czytał p. Kirkor rzecz o grobach kamiennych na
Podolu galicyjskiem, popierając wykład licznemi
wykopaliskami uzyskanemi w ciągu tegorocznej
wycieczki.

Gospodarstwo, przeiuysi i handel.

Ces. i król konsulat w Jassach przedłożył
wys. c. k. ministerstwu sprawozdanie handlowe za
rok 1875, i wykazał wszystkie artykuły ausrjackie,
które w powyższym roku importowano do Rumunii.
Poszczególniając poniżej i podając cyfry im
portu niektórych artykułów ,| z Anstrji do Rumunii,
Izba handlowa i przemysłowa zwraca szczególną
uwagę pp. kupców i przemysłowców, że według
powyższego sprawozdania prawie wszystkie wyroby
z Galicji i Bukowany znaczny i korzystny mają od
byt w Rumuni.
Materjały do budowy, ja k : drzewo budulcowe
3,032.085 funt, cłowych, wapno i cement 5,542.627
funt., terracotta, ornamenty i kamienie do budowy.
Produkta chemiczne : (czernidło do butów', ka
ruk stolarski, atram ent, lak, drożdże prasowane,
oleje eteryczne) 305.450 funt, cłow.
Wiadomości literackie, n aukow e i
Zapałki: 148.694 funt. cłow.
artystyczne.
Ekwipaże i bry c z k i: 1029 sztuk.
— „Towarzysza pilnych dzieci" wyszedł nr. 3,
Wyroby szklanne, ordynaryjne i szlifowane
i z aw iera: Sierota, wiersz W ł. B ełzy; Poczciwe , 752.802 funt. cłow.
psisko, powiastka Bałuckiego; Wspomnienie o ś. p.
1\yroby z drzewa (pioste różnego rodzaju,
Auguście Bielowskim, Limba z piękną litografią; —
Leniwy Staś, komedyjka uwieńczona nagrodą kon kołki do butów, wyroby sitarskie i koszykarskie,
batogi, laski, parasole, piszczałki, wyroby tokarkursową; wiadomości o nowych książeczkach dla
; skie, wyroby stolarskie wszelkiego rodzaju) 1 milion
młodzieży; rozmaitości i zagadki. — nTowarzysz '
737.255 fnntów cłow.
pilnych dzieci", je st jedynem dziś pismem dla mło
Ubrania, (szczególnie gotowe suknie męskie i
dzieży u nas w Galicji, z tego względu zasługuje
damskie,
bielizna, kraw aty i kapelnsze) 219.876
na szczere poparcie tern więcej, że cena tego pi
semka, wychodzącego na ładnym papierze z illu- funt, cłowych.
stracjami, jest nadzwyczaj przystępna, bo tylko 1
Skóry i wyroby ze skóry (kuśnierskie, rękazłr, w miejscu a 1 zł. 20 c. z przesyłką pocztową wicznicze, szewskie, siedlarskie i rymarskie) 534
na kw artał wynosząca. „Towarzysza" prenumero tysięce 430 funtów cłowych.
wać można u wydawców W ł. Bełzy i w księgarni
Maszyny gospodarcze 514.025 funt. cłow.
Polskiej, tudzież we wszystkich księgarniach lwow
Wody mineralne 1,168.982 funt. cłow.
skich i prowincjonalnych.
Papier różnego rodzaju i wyroby z papieru
— Scena nasza lwowska zyskała bardzo zdol 18.725 fuut. cłow.
nego tłumacza komedji francuskich w osobie pana
Piwo 501.310 fuut. cłowych.
Arkadjusza K l e c z e w s k i e g o , byłego redaktora
Wódka, rum i likwory 19,488 fuut. cłow.
Djabła. Przetłumaczone przez niego i grane na
Cukier 2,346.810 funt. cłow.
naszej scenie komedje „Nitka jedwabiu" W iktora
Z Izby handlowej i przemysłowej.
Lwów dnia 20. października 1876.

Lwów, z Izby handlo
wej dnia 26. p aźdz.

KURS GIEŁDY WIEDEŃSKIEJ.

Licytacja w celu dostawy dla e. k. wojska
na rok 1877 chleba, owsa, siana i słomy odbędzie
się w wojskowym magazynie powiatowym (k. k.
Militar-Yerpflegs-Magazin) we Lwowie dnia 31. pa
ździernika — 3., 6., 9., 13. listopada 1876.
Interesenci przejrzeć mogą bliższe warunki
licytacyjne w biurze Izby handlowej i przemysłowej.
Z Izby handlowej i przemysłowej.
Lwów dnia 24. października 1876.
Księgosusz. Do 15. października b. r. pano
wał księgosnsz w kwarantanach Husiatyńskiej i
Skalskiej, w których 23 chorych oraz 15 zdrowych,
lecz o zarazę podejrzanych sztuk zabito.
Wiedeń dnia 23. października Na dzisiejszy

Punkta sommacji moskiewskiej zostały po
ufnie przez ambasadorów niektórych udzielone
ministrom Porty, chociaż dopiero jutro ma ją
Iguatiew przedstawić sułtanowi na prywatnem
posłuchaniu. Z tego powoda ministrowie tureccy
na swych naradach już rozbierają te warunki
sommacji, i o rezultacie swych narad zawiada
miają poufnie przyjaźnych sobie ambasadorów, a
z tego źródła pochodzą i wiadomości, które kur
sują o treści odpowiedzi, jaką Porta da na sommację moskiewską. Odpowiedź ta ina być według
PRZEDSTAWIENIE WIECZORNE.
tych wersji; w gruncie rzeczy odmowną, bo cho
W teatrze hr. Skarbka.
ciaż Turcja przyjąć gotowa sześciotygodniowy
rozejm, to jednak zastrzega sobie przedłużenie,
W piątek d. 27. października 1876.
gdyby w tym czasie rokowania pokojowe się nie
skończyły, i to przedłużenie ma razem 5 miesię
cy wynosić. A nic łatwiejszego, jak rokowań nie
zrywać, lecz zawsze z nowemi występywać pro
Komedja w 3 aktach z franc. L. Leroy.
pozycjami. Pomimo tego jak poniżej głoszą tele
O SO B Y .
gramy z Konstantynopola, porozumienie na tej
P. Zhoiński.
podstawie jest możliwe, a nawet prawie niewąt P. de Valdent
Pni Ładnowska.
pliwe. Już to taki wniosek wydaje się nam bez Enunelina, jego żona
podstawny, i: jeźli Turcja nie ustąpi i od tych (Bianka, córka p. Valdent
astrzeżeń, to zerwanie rokowań jest prawie
____ p e -1 z lg°
_ małżeństwa
Pni Zitnajer.
ZrA«7.t.« nnie
ip fiflma
ia cf (Celestyna
C e lestyna
wne. Zresztą
sama lrwPfitin.
kwestja rn-zpimn
rozejmu jest
Pni German,
szkopułem. Główną trudnością jest żądanie Mo-iJakóh, ich kuzyn
P. Ładnowski.
skwy, ażeby Turcja była wykluczoną od konfe- ’ Chambry
p . Woleński.
rencji europejskiej, mającej rozstrzygać,jaka Bonngrace
p. Fiszer,
autonomia ma być nadana zrewoltowanym pro-!c balnt )
P. Skalski,
wincjom i jakie gwarancje ma dać Turcja.
i Pierreux ) robotnicy
P. Dworski.
Donoszą także, że Moskwa żąda,
aż e-; Dominik )
p. Sachorowski.
by równocześnie z zawarciem rozejmu, wojska Rzecz dzieje się w okolicy Paryża, w domu pana
rumuńskie zajęły Bułgarję, niby przywołane do
do tej funkcji przez samą Porte, jako wojska len
Początek o godz. 7. wieczór.
nika tureckiego. Z tego powodu sądzimy, iż tyl
Ju tro po rnz d ru g i:
ko w razie, gdyby się Moskwa znalazła odoso
bnioną i widziała przygotowujące się przeciw
niej przymierze, mogłoby przyjść do pokojowego
załatwienia sprawy wschodniej. To jednak jest
Opera w 4 aktach a 7 obrazach. — Muzyka
nieprawdopodobnem, głównie z powodu niepewnej,
J. Verdiego.
wahającej się polityki Austro-Węgier, które nie
W niedzielę dnia 29. b. m.
czują się na siłach do zajęcia samodzielnego sta
Po raz pierwszy.
nowiska, przedewszystkiem dla braku artylerji,
dla której niema jeszcze lawet, a głównie dla
braku pieniędzy i niemożności zaciągnięcia po
życzki, skoro uchwalona w przeszłym roku na
pokrycie tegorocznego niedoboru i na koleje, nie Komedja w 5 aktach R. Kneisla, pierwsza nagrodą
mogła być dotąd przeprowadzoną. Wprawdzie odszczególniona na konkursie berlińskim, przekład
K. Delchana.
tyeh argumentów używają głównie przeciwnicy
wspólnej akcji z Moskwą, ale używają jej i prze
ciwnicy akcji przeciw Moskwie a miłośnicy po
koju quand meme, więc neutralności quand meme. POCIĄGI KOLEJOWE z głównego dworca:
centraliści niemieccy. Dr. Herbst świeżo w gro
O d c h o d z ą ze L w o w a.
nie kolegów się wyraził, że niech jak chce sroży się wojna europejska, niech państwa padają DO KRAKOWA; rano o godzinie 5 (pociąg czy
sto osobowy); po południu o godz. 5 min.
i nowe się wznoszą, on będzie spokojnie w swo
5 (pociąg migszany); w nocy o godz. 11 min.
im majątku w Czechach kopał kartofle! Oto jest
26 (pociąg pospieszny).
typ centralisty niemieckiego w Austrji, któremu
wcale o jej byt nie chodzi. W każdym razie DO PODWOŁOCZYSK: (z głównego dworca;
znajdzie się on po wojnie pod niemieckiem pa
rano o godz. 6 min. 20 (pociąg pospiegzny).
nowaniem. Wszak Bismark jest wszechpotężny, g
w południe o godz. 12 min. 5 (pociąg mięZ tego to stanowiska wychodząc, centrali
szany); w nocy o godz. 10 min. 57 (pociąg
ści wiedeńscy odradzają wiedeńskiej młodzieży
osobowy.)
akademickiej, aby się nie łączyła z młodzieżą
DO
STANISŁAWOWA
(przez S tryj): rano o
madiarską, i ani za Turcją ani przeciw Turcji,
godz. 6 min. 5 (pociąg mięszany) i o godz.
ani za, ani przeciw Moskwie nie demonstro
5 min. 10 wieczór.
wała.
A ta tymczasem Moskwa opasała swemi DO CZERNIOWIEC: rano o godz. 6 min, 50.
(pociąg pospieszny); w południe o godz 12
wojskami i zwolennikami Austro-Węgry od Ma
min. 50 (pociąg mięszany); w nocy o godz.
czek do Adrjatyc kiego morza, i niema w Austrji
11 min. 48 (pociąg mięszany).
męża stanu, któryby śmiałą polityką swą por
wał za sobą wszystkie ludy do obrony intere DO PODWOŁOCZYSK (z Podzamcza) (w połu
sów, zagrożonego w bycie swoim państwa. Chwy
dnie o godz. 12 min. 26 (pociąg mięszany;
cono się strusiej polityki i chcą schować głowę
w nocy o godz. 11 min. 32 (pociąg mię
pod skrzydła!
szany).
Dzisiaj odebraliśmy następujący telegram :
Konstantynopol d. 26? października. Z CZERNIOWIEC: o 10 godz. 13 min. w nocy
(pospieszny) — o 4 godz. w nocy i 3 godz.
Pogłoski o rozruchach w Zakaukazkim kraju
5 min. po południu.
[należącym do Moskwy] o rozruchach w BoP r z y c h o d z ą do L w o w a :
śnii między muzułmanami tamtejszymi są Z KRAKOWA: o godz. 5 min. 50 rano (pospie
szny) — o 9 godz. 45 min. w nocy i o 10
według telegramów z Tyflisu i z Prizrendu
godz. 55 min. rano — o godz. 8 min. 5
zmyślone. Mniemają tu powszechnie, że sta
wieczór.
nie porozumienie w sprawie rozejmu [a gwa
Ze STRYJA: codziennie o 7 goz. 10 min. wie
rancje i okupacja?]. Ignatiew miał wczoraj
czór i o godz. 8 m. 52 rano.

Jakób

A I D A

S óra p ie k lą

uroczyste posłuchanie u sułtana, a prywatne
mieć będzie dopiero w sobotę.

targ przypędzono wołów galicyjskich 2060, węgier
W ostatniej chwili odbieramy następujące teskich 2168, niemieckich 255, razem 4483. Z po
wodu tak wielkiego spędu ta rg był bardzo lichy, tegramy:
płacono galicyjskie stajenne woły 55 do 56 zł., pa
Buda-Peszt d. 26. października. Poli
szowe bessarabskie, mołdawskie i serbskie 47 do cja rozpędziła wczoraj tłumne zebrania stu
51 zł. 50 c., stajenne węgierskie 54 do 58 zł., pa
dentów po ulicach; pozamykała ulice, na
szowe węgierskie 46 do 50 zł. kilo; do 200 sztuk
których znajdują się konsulaty turecki i
zostało niesprzedanych.
moskiewski. Na ulicy zdybała gromada stu
J . K rzy szto f owicz,
Caffe-Stierbock.
dentów Jokaja, a odprowadzając go do do

W iedeń d. 23. października. Na dzisiejszy mu demonstrowała przeciwko niemu, kiedy
targ przypędzono wołów galicyjskich 2060, węgier przemówił z perswazjami. O godz. i l . w
skich 2108, niemieckich 255, razem 4483, między nocy przywrócono spokój. Żaden wypadek
tymi paszowych 2345, reszta stajennych; ta rg był się nie wydarzył.
bardzo mdły z przyczyny większego spędu 1000
wołów, w skutek czego ceny w ogóle spadły o i
3 do 5 zł.; galicyjskie stajenne płacono 53 do 55 (TtyZ/fo w jednej c z^ id nakładu num eru w o zoruf
zł. 50 c., paszowe 45 do 50 zł., bessarabskie 44
szego wydrukowane.)
do 51 zł. 50 c„ węgierskie stajenne 53, 57 50 do
Tyflis dnia 25. października. Zamor
59 zł., paszowe 42 do 50 zł.; niesprzedanych z o 
dowano tu dzisiaj tureckiego konzula i je
stało do 300 sztuk.
go żonę.
Wilhelm Am irowicz,
Konstantynopol dnia 25. października.
Caffe - Stierboeck.
Wiedeń 24. października. Na dzisiejszy ta rg
dowieziono Żywej nierogacizny galicyjskiej 845 —
377 średnio ciężkich w ęgierskich, 1233 ciężkich
bagonów, razem 2955. — Galicyjskie płacono 36
do 48 złr., średnie ciężkie węgierskie 45 do 50 zł.,
ciężkie hagony 50 do 54 złr. za 100 kilo żywej
w *gi.
W ilhelm A m irowicz
Caffe-StierbSck.

WIEDEŃ 26. października 1876.
godzina 10. minut 45 przed południem.
Akcje kred.
146.Anglo-austr.
Unionshank
— .— .
Vereinsbank.
Kolei Kar. Lnd. 200.50.
Kolej połud.
Franko-austr.
— .—.
Losy tureckie.
Losy z r. 1860 — .— .
Oblig. indem.
Staatsbahn
— .— .
Wied. Tramw.
Ostbahn
—
.
Napoleondor
Rubel papierowy —
Usposoh. słabe.
WIEDEŃ 26. października 1876.
godzina 2. minut 20. po południu.
Akcje fran.-aust. —
.
Węgier, kred. 108.25
Anglo-austr.
70.— .
Unionsback
51.25
Kolej Kar. Lud.
Nordbahn
172 —
Kolej połudn.
74,50.
Kolej AlfSld.
94.—
Kolej Elżbiety 135.25.
Kolej Lw.-czer. 114.50
Węg. Nordostb. 90.75.
Rndolfsbahn
100.Wiener-Bauges. — .— .
Węg. Ostban.
25.Galie, indemniz. 83.— .
L o sy zr. 1864 128.25
France-H. Bank — .—.
Yerkehrsbahn
79.50
Losy tureckie
13.—.
Baubank-Act.
Kolej państw. 264. — .
Bankuerein
W ied. Bauver. — .— .
Losy węgier.
Marki niemieckie et. 61.25.
Akcje kredytowe — .— .
Usposobienie: spokojne,
Berlin, 25. paźdz. Rnss. Ranknoten 260.25. Cre
dit. Act. 238.— . Lomharden 123.50. Galizier 81.75
Staatsbahn —
Rumanier 14.75. Oesterr.-BanknoteD 163.45. Usposobienie—.

Havas“ donosi, że Porta zdaje się skłaniać
do przyjęcia sześciotygodniowego rozejmu ale
p?d warunkiem, iż w razie potrzeby przedłu
żony będzie na drugie sześć tygodnie, a póź
niej na dwa miesiące. Przypuszczają, że na tej
podstawie porozumienie jest możliwe. Ignatiew
po uroczystem posłuchaniu będzie miał po
słuchanie prywatne. Pomimo uwięzień w
Konstantynopolu, pokój nie był zakłócony.
Trzy dzienniki ormiańskie przytłumiono a re 
daktorów uwięziono za szerzenie fałszywych^
wiadomości.
’
i

N a d e s ła n e .

Towarzystwo Harmonia
celem złożenia orkiestry,

otwiera szkołę muzyczną
dla kształcenia kapelistów.
uka udziela się bezpłatnie na instrum entach
t nutach To warzy twa.

Rodzice i opiekunowie życzący oddać chłop
ców w wieku od 12 do 18 la t, zechcą się zgło
sić do dyrektora szkoły muzycznej p. L. M arka
ulica teatralna 1. 10 między godziną 1 a 3 po
południu.
Uczniowie po ukończonym kursie mogą mieć
zapewnione utrzymanie w orkiestrze Towa
rzystwa.
Z a rzą d Tow arzystw a H arm onia.

Znakom ita, je s ie n n a

ryndza

,j

B

OPTYK we LWOWIE.
p rzy placu, M arjackim l. 7.

liptawska,

P ię k n a

realność

»

t a n io w h a n d l u
•iprzedmioty tak swego wyrobu własnego,'
I
jakoteż berlińskie i wiedeńskie:
I
T e r m o m e t r y zacierowe w różnych fa-i
! sonach i wielkości po zł. 1.50, 1.80,1' 4076
w Rynku 1. 42.
4- 5
| 2, 2.5-i 3 zŁ
T erm o m etry z sn ch a ro m etre m
Duszność, Chrypka Katary , zadawnione ’,
wskazujący procent od zł. 1,40 do 1.60.1
P
r
a
w
d
z
iw
e
wszelkie cierpienia kanałów oddechowych,I' T e r m o m e t r y p i w n i c z n e po 50 c t !
ustępują szybko i niezawodnie po użycia“
70 e t
ii
Rurek ańtiastmstyoznych p. Leyasseur , Ap A l k o h o l o m e t r y (Tralles) ostemplolekarza, 19 rue de la Monnaie w Paryin.;•
wane po zł. 3. 3.50, 4.50.
s.
Dostać można we Lwowie w aptece PP S a c h a r o m e t r y cechowane p o ż ł. 1.60,1
Mikolaseh; w Krakowie w aptece p. Trau3, 3.50, 4.50.
czyńekfego; w Brodach w aptece p. Kullak. K w a s o m i e r z e z przepisem użycia;
W Warszawie w składach aptecznych ma '
po zł. 1.50, 1.80, 2, 3.
terjałów. pp. Perd. Aug. Gallego i Ludwika P r o b i e r z e do kartofel z przepisem u-j
'
życia po zł. 1.50.
W a g i <lo m i e r z e z i a p i w a , o c t u
i wszystkich zresztą cieczy od 5o ct.i‘
do 70 zł.
S z k la r n ie r n r y d o o z n a c z e n ia
w o d o s t a n n (W asserstandsglaserj we
wszystkich rozmiarach.
M a n o m e t r y (zegary do kotłów paro
wych) po zł. 10,. 12, 14 do 30 zł.
-;
Stare nieużyteczne manometry będą
wymieniane.
"
4131 4 - 4
„ ... ... . .
R e p e r a c j e u s k u t e c z n i a j ą K iy s tir- und M u tte rsp ritz e n , sowie di
Uznano ogólnie, że drugi poli- w
s ię p o c e n a c h ta n ie li.
. . Terse Selbstfclystir - A p p a .a te , M u tter-■tyczny dziennik w Krakowie nie tylko
■
Zamówienia listowne załatw iają się.r jBge K abelbi iden, B ru e h b iiu ć e r, Bunajsumienniej.
,___________________ sen R eise g ese h irre und P lasclien, Pe- ’ dla tego miasta, ale dla całej Galicji ™
’ Ok
T
rio d e n ta sc h e n , L n ftp o lste r, Suspenso-. i dla wszystkich ziem polskich, nie- ZJ
1
2 ' wł
rien > P r iu h a te r , K a lh e te r, Bongics,, zbędnie je st potrzebny. Dalecy jesteś‘|
jj r H P ia a z r w G u tta p erch a p ap ler, B e tte in la sen . Pollu-- my od tworzenia stronnictw politycz w
i
tio n sch iitze r zu 2 tt. pr. Stuck, G u in m -‘ nych, ale przyzna każdy, że Anglia i
CLW U l e b ill CJlI
,und eclrte F isclih laseu von 1 fl a , per
jest do nabycia
i P««end, Seh lao ch e. R e g en m a^ teł Ameryka są państwami o Wysokiem q,

bt. Markiewicza

ASTM Y

S ta l u la

W Głuchowie, poczta Bełz.

cztery konie z masztarką także na skład
przydatna do wynajęcia.

J o h / z i e g e r , G raz,
Ganiuiiwaaren-Niedcriage.

4274 2—2 !

Weisera z W iednia i duża ferezja kuczerska z kołnierzem niedźwiedzim do sprze
dania, pod Nr. 8 . n l . M i c k i e w i c z a .

Najtaniej i w największym wyborze

poleca

W celu dawania wsparcia j
dożywotniego z funduszni
ś. p. Pelagii Russanowskiej.|

G łó w n y

s k ła d

n a s io n

W ilh e lm a A dam a

we L W O W IE .
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Wydział krajowy w skutek
opróżnienia jednego miejsca wspar-M
cia dożywotniego z fundacji ś. p.H
Russanowskiej i na wniosek JW go
Piotra lir. Moszyńskiego, iż opó-1
<xl«sy P u b lic z n o ś c i.
żnione ^miejsce innej osobie uDo pa n a aptekarza P urgleitnera w Gracu.
dzielić zamierza, ogłasza niniejszem następujący konkurs:
Pudełko, w którem znajdywała się flaszeczka s y r o p u z p o d f o s f o r a n u
Prawo do pobierania wsparć wapna, otrzymałem dnia 13. lutego r. b. zś co pana oświadczam najczulsze podzię
a przytem ośmielam się, nieco o tym środku powiedzieć. Od czasu jak po
dożywotnych z tej fundacji, mają kowanie
d ług przepisu zażywam syrop z podfosforanu wapna , czuje się być ożywionym,
inwalidzi wojskowi polskiego po świeżym, a przytem zauważam, że bicie pulsu (80 na minutę) jeszcze nie jest nor
chodzenia, rzymsko-katolickiej re- malne,Yównież skóra je st jeszcze sucha i gorąca, czego przedtem nie było. W nocy
ligii, tak lacińskiegojakoteż grecko- polcę się, apetyt ujdzie, tylko po jedzeniu miewam febrę żo łąd k o w ą/n a co po
sobie czarną kawą. Kaszlu bardzo m ało, tylkoran i bez wymiotów, bole
nnickiego i ormiańskiego obrządku, magam
piersi ustały zupełnie, i oddeebam wolno bez dolegliwości Przed zażywaniem
lub też inne osoby, polskiego po Syropu była moja skóra zimna jak ló d , a pazuogcie zachodziły mi niebiesko,
chodzenia, rzymsko-katolickiej re- ęera tw arzy żółta, gdy teraz na zdziwienie moich kolegów zaczynam zakwitać.
ligii tak łacińskiego, jakoteż grecko-; Krótko posiedziawszy, czuję się przy biciu pulsu 80—90 stopni lepiej i byłbym
gdybym się m iał tak zawsze.
unickiego lub ormiańskiego obrządy zadowolony,
Powtarzam jeszcze raz moje podziękowanie
ku, któife w jakimbąćfź innym za
Z uszanowaniem
F.an ctszek Jfager.
wodzie zasługi dla kraju położyły
Ten nowy środek, zalecony suchotnikom, na osłabieuia piersiowe,
i znajdują się w potrzebie.
Prawo nadania wsparć doiy-1
wotnych przysługuje kuratorowi
fundacji JW . Piotrowi hr. Moszyń-'
skiemu wszakże za dekretami prze2)
Wydział krajowy wystawionymi.
Wzywa się przeto wszystkie
powyż nadmienione osoby, które
z uprawnienia swego do użytko
U słab o w ity ch dzieci d z ia ła
wania , z tej fundacji korzystać
snorządzony z p o dfosforanu w apna
wzmocnienie kości.
według G rim ault w Paryżu^
Cena flaszki 1 zł. 10 ct.
praguą, ażeby w przeciągu dni
trzydziestu, od daty trzeciego ogłoszenią tego konkursu w urzę
dowej „Gazecie Lwowskiej" wnio
sły swe pisemne, tudzież o ile być
Styryjski sokziołowy
nu że udokumentowane podania de
Wydziału krajowęgo, a w szcze
“s |
dla cierpiących piersi.
gólni § i (folączyły także stosowne
świadectwa ćo -dó wykazania re
flaszkę.
ligii i obrządku jakoteż i ubóstwa.

J . E n g e ln o fo ra

Z Rady Wydziału krajowego.
Lwów, d. 24. paźdz. 1876.

Grott.

I

Znakomite powodzenie.

jest

we L w o w i e nl.

Halicka 1. 13.

INSERATY do wszystkich
dzienników.

Maj ątk i n a sprzed ,»ż
i folwarki do wydziarżawienia .

Kamienice i dworki

Ajencja kopalń

I

d o sp r z e d a n ia .

I

Również polecić może pod z a r ę - I
e z e n i e m ludzi zupełnie ukwalifi- I
kowanych na najrozmaitsze posady I

przy gospodarstwie
i do czynności I
Tanio
<io nabycia
kancelaryjnych.
3736 1—? I

plac pod budowę

W i e l k i w y b ó r s łu g j
w s z e lk ie g o r o d z a ju ,
|

przy ulicy ZYGMUNTOWSKIEJ.
Bliższa wiadomość ulici Zielona
(191- .1. piętro.
4175 2 - ,

A KABGOM ZZY
wykształceniu politycznem i rządzą za
Uniwersalne ziółka
się dobrze, jednak w obydwóch tych _
ii
i Rożnow skie
państwach społeczeństwa dzielą sięij
| na dwa główne stronnictwa, w A nglii:
Pastylki z roślin mchowych,
na whigów i torysów, w Ameryce:,
nadzwyczaj zalecające
na demokratów i republikanów. Miał-!
we wszystkich, nawet zastarzałych choro
I żeby tylko Kraków mieó smutny przybach płucrwych, piersiowych, sercowych i
bólu gardła,'szczególnie w stanie febrycz
i wilej niweczyć wzory politecznego żynym, słabośeiach żołądka, ogolnem osłaI cia najbardziej oświeconych narodów,
! bieniu nerwowem i poczynających się
ten sam Kraków, który był ogniskiem
tuberkułach.
Z pomiędzy wielkiej liczby pddziękowań
' oświaty dawnego państwa polskiego?
najgustowniej wiązane, w wielkim wyborze,
przytaczamy następujące:
Główną przyczyną, że dotychczas
Najszanowniejszy
panie aptekarzu!
sztukę od 40 et. do 10 zł.
drugi dziennik polityczny w Krakowie
Przez pewnego kąpielowego gościa w
I obok Czasu ntzymać się nie mógł,
Rożnowie, polecona mi uniwersalna her
poleca
4281 2
upatruję w tym, iż redakcje nie hybata z góry Radgoszczy, której kupiłem u
Pana wraz z kilku pudelkami wybornych
. ły obeznane ze stosunkami Galicji.
ciasteczek z mchu, okaza’a się w naszej
I Albowiem nie możemy zapominaó, że
okoliey, gdzie trudno o lekarza i aptekę,
i Kraków od la t 30 złączony jest z
tak wybornym środkiem domowym, w ró
| Galicją i pod jednym zośtaje rządem.
żnorodnych chorobach szyi, płuc, serca,
szczególnie zaś w słabościach żołądka i
Więc polityczne pismo w Krako
w e L w o w ie ,
nerwów a to u młodych i starych
że
wie wychodzące, musi głównie liczyć
ninicjszein upraszam Pana o nadesłanie mi
plac H alicki l. 15. w gmachu B a n k u hipotecznego.
na prenumeratorów w Galicji, gdyż
za cala załączoną kwotę pod mojem adre
sam Kraków nie jest w stanie pisma
sem lÓ’paczek tej wybornej herbaty i 12
'Utrzymać, w zaborze zaś moskiewskim
pudełek ciasteczek z mebm
Z wysokim szacunkiem
jest ono zakazane, a zabór pruski nie
Reinhold von den Bruch,
czyta go mając swoje własne.Jeśli
właściciel fabryki.
tedy chcemy aby krakowski dziennki P o i d o m , na Morawie, 1. marca 1874.
polityczny byl czytany w Krakowie, j
*1
Szanow ny P anie aptekarzu!
w Galicji zachodniej i w Galicji wscho- ’
{
Wielmożnego Pana upraszam ponownie
dniej, musi być redagowany przez ,
, i nadesłanie mi swych wybornych medyludzi dokładnie ze stosunkami galicyj- j
i kamentów, z ktoiych wielką odniosłem
} korzyść — a mianowicie proszę Pana o 2
skiemi obeznanych, inaczej Galicja nie t
. paczki herbaty i o 2 pudelka ciasteczek z
prenumeruje i pismo upada, jakeśmy ,
r mchu za pobraniem pocztowem.
to mnogie razy widzieli, dawniej na
J
Dla Wielmożnego Pana z Wysokiem poKronice, a w nowszych Czasach na i
L ważaniem uniżony
(3)
M artinus Preeeehtiel.
\K urierze Krakow skim i na K raju. |
b
Neutra, ńa Węgrzech, 29. grudnia 1874.
Dlatego to pisma lwowskie są więcej |
b
Tej, podług podań i przepisów lekarczytane w Krakowie niż pisma kra’ skich sporządzonej h ertiaty, kosztuje
kowskie nie tylko we Lwowie ale w
* paczka do 14-dniowego używania, wraz
całej Galicji, ponieważ redakcje pism <
bz przepisem, 1 zł. w. a., oryginalne puL w ów , ulica Gródecka 1. 22.
lwowskich są lepiej obeznane ze sto- |
' dełko pastylek Rożnowskich z roślin mchopolecają znajdujące się na ich składzie:
i wych 60 et. Z a stempel i opakowanie
sunkami galicyj skiemi, niż redakcje |
M ł o c a r i i i e k i e r a t o w e z wytrzęsaczem słomy i bez tegoż, z przyrzą
b osobno 10 et.
krakowskich dzienników. Aby więc .
dem do czyszczenia zboża i bez tegoż. M ł o c a r n i e r ę c z n e . S i e c z 
P
Uniwersalna herbata z Radgoszczy i
dziennik polityczny, który pragnę za- (
k a r n i e , ' S r o t o w n i k i . G n i o t o w n i k i , K r a j a c z e buraków Per
} Rożnowskie pastylki z roślin mchowych,
noletta Trieury (Cylindry do obdzielania groszku.) Hignetta a o r t o u n i k i .
łożyć w Krakowie pod tytułem Nowa '
ts ą jedynie prawdziwe w aptece „pod
M lj ń k i do czyszczenia zboża. £ a a k a c z e kukiirudzy.
•P olska utrzymać się dał, nie może I
’ Matką Boską" J. Seieherta w Rożnowie
Illnstrowane pfospekta gratis franco.
4163 5 —?
j (Morawa) do nabycia i bywają rozselane
mieć kogo innego tylko Galicjana za j
, na wszystkie strony za ’ pobraniem poredaktora przyczym jednak współpra- ,
'jeztowem.
icownicy mogą, nawet powinni być ze
»
Oprócz tego znajdują się dla dogodności
Jpublip/.aości także na składzie u panów apwszystkich ziem polskich.
łjtekarzy w .sLWOW E: Z. R n c k e ra , braci
Wydawnictwo Nowej P olski (3
{iŁnzowskieb, M iiliinga i N ahlika; wBielrazy na tydzień) będzie kosztowało
blsku Ei. G. Zabystrzana, w Przemyślu u
rocznie prócz kaucji, około 3000 gulriN ahlika, w Brzesku u W. Jenuszek, w
b Stryju u W. Drągowskiego. w K raków ie:
jdeuów. Mam zaszczyt zaprosić osoby
HM. Skalski, Sawiezewski, E. Stoekmar, w
podzielające powyż wypowiedziane
{ Jarosław iu L. Wisłocki i Bobus, w Razdania do subskrypcji na Now i Polskę.
b dymnie J. Szechowskiego, w Skolern W.
Z mej strony obowiązuję się złożyć
fiLukasiewicza.
•i
Dalsze składy będą we wszystkich
kaucję i dawać na wydawnictwo ro- j
^aptekach urządzone. ‘ *
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cznie sto dwadzieścia guldenów oraz "
postarać się o redaktora. Składki n- praszam nadsyłać pod moim adresem |
z wyraźnym podpisem od kogo pocho
dzą, abym w razie nie dójścia wyda
wnictwa do skutku, takowe zwrócił.
Spis fundatorów dziennika będzie ogło
Ponieważ potrzeba przez nas wyrabianych maszyn z każdym rokiem znacznie się zwiększa, a nasze dotychcza
szony w pierwszym numerze Nowej sowe urządzenia nie wystarczają na zaspokojenia wnoszonych do nas wymagió, przedsięwzięliśmy ponowne rozszerzanie
Polski.
naszych zakładów fabrycznych dodmiem nowego wjękśiego zakładu w Ehsabetbp irt Ńow-York, który obecnie znajduje
T ytuł dziennika niech nikogo nie się w ruchu, przezco naszą dotychczasową produkcję o 6000 maszyn tygodniowo podnieśliśmy. W skutek tej zwięk
przeraża lub zbytnio nie ośmiela. Za szonej produkcji, tudzież przez użycie nowych maszyn do wyrobu, możemy maszyny nasze taniej wyrabiać, wskutek
sady Nowej P olski nie będą radykalne
tego zarządziliśmy znaczne
ani wsteczne, nie będą demokratyczne
ani arystokratyczne, nie będą też
namiętne a tern mniej obojętne. Zasady dla ułatwienia publiczności tańszego nabycia maszyu do szycia.
dziennika będą polskornsko-litewskie i
Dodajemy, że maszyny dotąd wyrabiane są z najcelniejszego materjału i z niezrównaną akuratnością i
możemy zapewnić, że zgniłego sumie będzie zawsze naszem staraniem, dostarczać najlepsze i najdoskonalsze wyroby tego zawodu,
ia będziemy się pilnie wystrzegać, tu
New-York dnia 1. października 1876.
dzież dołożymy wszelkich starań, aby
The Singer Manufacturing Co.
z N o w y P olski zrobić patrjotyczny
dziennik rozsądny i roztropny, uwa
Odnośnie do powyższego doniesienia, pozwalamy sobie pMać do wiadomości, że
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żając te znamiona za kardynalne
przymioty dobrej i zdrowej polityki.
Mamy przyobiecane, iż Bady powia
któęych dobroć stwierdził od wielu lat ftielki pokup, jakoteż odszczetowe i magistraty w Galicji, obiorą
,
_
n
gólaienia na wszystkich wystawach, są hietylko ii i j i e p s z y m i , ale
N ow ą Polskę za organ urzędów au
tonomicznych.
Kiedy Now a Polska zacznie wy
WotR'
‘
Takowe są w handlach od 1. listopada rb. po najtańszych cenach 4o nabycia.
chodzić, zależy od tego jak składki
będą wpływać; w każdym razie wy
pada sobie życzyć, aby to mogło na
stąpić z końcem bieżącego, a najpó
dla niytku domowego, do szycia bielizny, robót konfekcyjnych, do wyźniej na początku przyszłego roku.
tobu płaszczów, gorsetów, czapek i daszków.
0 moim adresie można się dowie
dzieć, we Lwowie: w redakcji Gazety
Narodowej, w K rakowie: w księgarni
Dygasińskiego, w Tarnowie: w księ
Skład tych maszyn do szycia znajduje się
garni Gazdy, w Przem yślu: w księ
garni braci Jaleniów. — Szanowne re 
we Lwowie w handlu MAURYCEGO BAŁŁAdakcje D ziennika Polskiego K roniki
----------------------------------- B ANA przy placu Marjackim 1. S. “ W
codziennej raczą w swych kolumnach!
'umieścić niniejsze zaproszenie.

Wieńce grobowe

Do 1 W. 27439.
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.1 WILIŃSKIEGO

Doniesienie dla p ań !

Esencja
musza iloua i nerwowa
z a r o m a ty c z n y c h z i ó ł a lp e j s k ic h .
Bezsprzecznie wyśmienity aredek przeciw bolom reumatycznym, oczu i
stawów, przeciw zawrotowi głowy i bólu krzyżów, osłabieniu nerwów i c iała, a

4818 1 7 -7 8

!> !•. B r u i i n a .

przygotowana z Bizmutem,

cerze świeżość naturalną.

Clayton & S huttlew orth

z n iż e n ie c e n

Mączka ryżowa
dla tego to działa szczęśliwie na skórę
łG e d o s t r z e ż o a a p r z y s t a j e d o
c i a ł a nadaje

G ł ó w n y s=;kł;i(ś n a s i o n
T B O F I Ł & Ł U C K IE G O

dentysty kilku ces. król, zakładów w Gracu,
uznana

.

w s k u t e k n a d e r lic z n y c h d o ś w ia d c z e ń

za specyficzny środek do zagojenia fozranionych d ziąseł, do usuwani®
cuchnącego oddechu i wstrzymania postępującego próchnienia zębów.
Cena flakoniku 88 ct.
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Magazyn Perfum w Paryiu

Likier żołądkowy

9, aa niiey dc la P a ix , 9.
Dostać, można w magazynach galon ter.
. K a m i l a S t r z y ż o w s k i e g o, L e, E e in tn c h ś
K. B a y e r a i L ela , w składzie K M i k o l a s c b a we
iowie, w Czerniowcacb w aptece T.

i
0

-■ i-.-

.i. — i

ik r a K r o m b i i o i z a .
Likier ten przyrządzony z wzrna
cniaj^eych roślin, działa szczególnie
skutecznie na organa trawiące, a rozgrzewając żołądek wywiera najzbawienuiejszy wpływ na zdrowie. Może
on być doskonałym towarzyszem r a
polowania, przy wycieczkach i w po
dróży..
Cena flakoniku 52 ct.

Powyższych przedmiotów dostać można prawdziwych s we L w o w i e u K.
Schubutha przy ulicy Krakowskiej, u aptekarzy Zyg. Ruokera dawniej Tomanka,
Mikolascha, Beisera, w aptece pod węgierską koreną J. Piepesa i w handlu galant.
Kamila Strzyiowskiego.
W Białej u P. Knausa; w Bochni u B. Fadenchecbta, w Czerniowcacb u T.
Zachariasiewicia i Rojańskiego, w Jarosławiu u L Bajana, w Kołomyi u Stengla,
aptekarza, w K r a k o w i e u K. Hermana, W. Fenz i J. Jahna, w R z e s z o 
w ie n J. Schait w Stryju Oartner apt. w Stanisławowie u A. Tomanka i Sp..
w Tarnopolu u M. Schlifki, w Tarnowie n J. Jałma, w Wieliczce u Charskiego,
Iw Zaleszczykaoh n J. Kodrębskiego i jSp. w Drohobycza w apt. L- Dobtzyiiieckiego,
w Czerniowcacb w a p t Golichowskiego.

Oryg. maszyny do szycia Mauufactaring Company w Nowym Yorku,

najtańszymi maszynami do szycia.

%

N°we familijne maszyny do szycia,

W J3S

Maszyny do szycia Medium,

Szczepu włoskiego, słodkie i duże do kuracji!
poleca

laafiislel l£sar© isa S ła lł» $ > » iia
4074
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Wydawcy i właściciele: J. Dobrzański i K, Groman

Odpowiedzialny redaktor Jan Dobrzański.

począwszy od jednego kila w pudelkach i koszach.
5 do 6 kilo rozsyła odwrotną pocztą za zaliczką.

Z drukarni , Gazety Narodowej “ pod zarządem A. Skerla.

