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lwów d. 27. stycznia.

Odpowiedź Koszuta na przemowę deputacji
czegledzkiej była nieskończenie donioślejszą, niż
podawały wczoraj nadeszle wiadomości półurzędowe.
Deputacja przybyła dnia 24. rano do Collegno al Baraccone; Koszut przyjął ją w czarnym
stroju u progu swego domu; deputaci stanęli w
półkolu, a przewodniczący, pastor kalwiński Do
bosz, w następujące przemówił słowa: „Oto stają
przed tobą, wielki synu ojczyzny, wysłańcy Czegledu. Zdała od ojcowizny, u ciebie ją znowu
spotykamy, a pragniemy ojczyznę naszą tam wi
dzieć, gdzie ty przebywasz, ciebie zaś gdzie na
sza ojczyzna. Przybyliśmy, aby jeszcze popatrzyć
w twoje drogie oblicze, powiedzieć ci jak drogi
nam jesteś. Możemy wedle wyboru naszego, czegledzkie krzesło poselskie obsadzić pierwszym obywatelem albo księciem świata; jest to nasz
skarb najdroższy — my go tobie ofiarujemy."
Dalej wspomniał mówca jak Koszut w roku 1848
bawił w Czegledzie, jak słowem natchnionem na
ród pobudził do ratowania ojczyzny. „Otóż zroz
paczeni dzisiaj przybyliśmy do ciebie, i wołamy:
Przybądź, ratuj ojczyznę! Przybądź, a święta
ziemia ojczyzny zagrzmi na twoje przyjęcie,
wszystkie serca dla ciebie bić będą. Przybądź, —
oto Północ zagraża cywilizacji Europy, ale nie
widoma ręka znowu pisze na ścianie fatalne
Mene-Tekel! Obyśrny pod tym napisem imię Ko
szuta położyć mogli!"
P. Dobosz kończył głosem wielce rozrze
wnionym. Po nim p. Ernest Simonyi kreślił w
długiej mowie politykę rządów dotychczasowych
we Węgrzech — następnie drżącym głosem Ko
szut odpowiedział. Mowa jego — jak donosi te
legram Starej Pressy, wywarła na obecnych głę
bokie wrażenie. Wszyscy płakali i cisnęli się do
uwielbionego oratora.
Koszut rzekł mniej więcej: „W obe
cnym składzie rzeczy nie mogę myśleć o po
wrocie do ojczyzny. Ale skoro nadejdzie czas,
iżbym faktycznie mógł się przyczynić do uregulowania zagmatwanych ojczyzny stosunków,
wtedy wyjdę z mojej dotychczasowej samotności,
złożę przysięgę wierności w ręce
króla węgierskiego, i przysięgi mojej lo
jalnie dochowam. Dopóki jednak teraźniejszy stan
rzeczy się utrzymuje, czynność moja musi się usuwać
na drugi plan, i nie mogę sił moich użyć w służbie
ojczyzny. Uważam siebie za przedstawiciela pań
stwowej narodu węgierskiego niezawisłości, za
strażnika świętej relikwii, którą winienem prze
chowywać dla przyszłości. Z tej pozycji nie ustępywać, nakazuje mi patrjotyczne poczucie obo
wiązku. Gdyby wypadki nie nastręczały powodu
do odstąpienia od tycli słów moich, a jabym od
nich mimo to odstąpił, zasłużyłbym sobie na prze
kleństwo każdego Węgra."
Wrażenie tej mowy — kończy telegram —
było potężne. Deputacja oglądnęła willę i ogród
Koszuta, poczem się z Koszutem pożegnała, i
śród sympatycznych oznak ludności, do Turynu
powróciła. Nazajutrz miała się wybrać z powro
tem do domu.
Mamy przed sobą dosłowną odpwiedź Tiszy
na interpelację Mocsarego z powodu postępowa
nia policji z demonstracją na cześć deputacji cze
gledzkiej na dworcu peszteńskim. Interpelacja
była umyślnym szturchańcem dla rządu, i to
bardzo niezręcznym — ale odpowiedź Tiszy tak
znowu była długa a namiętna, że widocznie prze
bijała z niej obawa, aby Koszut nie powrócił i
nie przyćmił gwiazdy Tiszy. Nie bez zapytania
u rządu, jako sternika stronnictwa liberalnego,
stronnictwo to brało udział tak w wyborze Ko
szuta na posła jak i w deputacji—więc też tylko
owa „liberalna" obawa kierowała słowami Tiszy.
W sprawie bankowej nie otrzymaliśmy wczo
raj telegramu — choćby tylko o tem, czy zebra
ła się konferencja ministerjalna, kto do kogo cho
dził, z kim mówił. Należałoby ztąd wnosić, że
sprawa porozumienia się źle stoi. Już pod dniem
24. bm. donosił Petter Lloyd, iż boi się wdawać
w szczegóły sprawy. Pisze on:
„Prawie cały dzień dzisiejszy zeszedł na
rokowaniach w sprawie bankowej. Najpierw by
ła wspólna konferencja ministrów węgierskich z
austrjackimi, potem osobna węgierskich. Były to
same całkiem luźne, że tak powiemy, akademiczne dyskursa, nieopierające się na żadnym da-
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Największą rękojmią powodzenia jest nieo
rencji, jak i Northcote usiłowali tę drażli- wagę naszych czytelników, że trójcesarskie przy
kreślony charakter każdego prowizorjum, który
wość Moskwy ułagodzić’ i już nie grożąc mierze, jako instytucja międzynarodowa, okazało
się jednostronnem i sprostać nic mogło temu za tak Węgrom jak i Niemcom dozwoli „z hono
jak' Disraeli, ale zgadzając się z nią, po
daniu, które nakazywały zeszłoroczne wypadki. :rem" wykonać odwrót strategiczny.
wstrzymać ją od wojny. A sekretarz stanu Zaledwie rozpoczął się rok 1877/ gdy odrazu
Jutro odbędzie się drugie posiedzenie Izby
Cross tak samo jak i dzienniki oficjalne przymierze to wystawione zostało na ścisłą i su- jposelskiej. Porządek dzienny nie zawiera nic, coby
mogło
budzić większy interes. Posłowie zbie
wmawiają w Moskwę, iż wojny nie będzie, rową próbę, a niedaleka chwila, kiedy naprawdę '
rają się bardzo pomału, szczególnie da się to
i że widoki utrzymania pokoju są teraz przyjdzie nam, rozstrzygnąć ażali i nadal ma- i
my się zadawalniać tem przymierzem, czy też ]powiedzieć o polskiej delegacji.
większe niż były od dawna.
P. Pretis miał słuszność, prorokując z swej
wypada nam pomyśleć o innych przymierzach i
Po rozbiciu konferencji wysunięto zno międzynarodowych kombinacjach. Jestto ważna wyżyny finansowej, że „lepiej być musi"; rzeczy
wu napród trójcesarskie) przymierze, gdyż sprawa, obchodząca całą Europę, a przedewszy wiście musi być lepiej, ponieważ trudno przypu
szczać, żeby jeszcze gorzej być mogło. Nędza i
nawet Anglia sama widziała w nicm środek stkiem i głównie obchodząca Moskwę."
ogólne zubożenie szerzy się w stolicy państwa
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jak zaraza, i zaczyna się objawiać w symptoraaśmy,
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i
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powiedziano z Berlina, że gabinet niemiecki
tach bardzo groźnych. Fabryki jedna po drugiej
będzie się istotnie i nadal trzymał tego przy Austrji. Jeśli Austrja nie pójdzie z Moskwą zastanawiają swoją czynność, kupcy bankrutują,
mierza, ale nie będąc bezpośrednio intereso i z Prusami, to Moskwa uważać będzie trój właściciele domów zasekwestrowaui za podatki,
przedsiębiorstwa przygnębione lichwą, a wśród
wanym w sprawie wschodniej, za zasadę so cesarskie przymierze za zerwane, i postara
okropnego tego stanu mnoży się proletarjat w
bie weźmie popierać i nadal to wszystko, na się o inne, ma się rozumieć, nietylko prze zatrważający sposób. ■ Nie trzeba być pessymistą,
co dwaj inni sprzymierzeni, Moskwa i Ąu- ciwko Turcji, ale i przeciwko Austrji. Jeśli ażeby twierdzić, że groźne mogą ztąd powstać
by Niemcy odmówiły współdziałania, to Mo skutki. Już dziś bezpieczeństwo publiczne jest
strja się zgodzą.
zagrożone zbyt cżęstemi morderstwami, wykonyAle te usiłowania odwrócenia wojny skwa grożąc iuną kombinacją, ma na oku
wanemi tak zuchwale, że inne stolice o czemś
moskiewsko-tureckiejj z której by rozwinąć przymierze z Francją i Włochami. A jeśliby podobnem nawet wyobrażenia nie mają. W prze
sie musiała wojna europejska, zdają się być Austrja i Niemcy odmówiły razem, to i na ciągu trzech miesięcy popełniono we Wiedniu 8
dotąd nadaremne, gdyż Moskwa ciągle po ten wypadek „Gołos" grozi innemi przy morderstw, jest to liczba zastraszająca, która
większa swe siły zbrojne nad Prutem, więc mierzami, przeciwko Austrji i Niemcom zwró zwróciła na siebie uwagę sfer najwyższych. W
odręcznem piśmie wezwał cesarz gabinet, ażeby
nie myśli wcale o wycofaniu się. „Gołos", conemu Jednem słowem, w artykule „Goło- przedłożył wyczerpujące sprawozdanie o sta
którego od niejakiego czasu ks. Gorczakow sa“ jest rzuconą groźba, że jeśliby trójce nie tak zwanego „małego rękodzielnictwa", i aużywa do swych una^acyj półurzedowych. sarskie przymierze nie poszło po woli mo żeby rozpoczął przed trzema laty już uchwalone
w najświeższym artykule swym wstępnym z skiewskiej, to Moskwa wywoła wojnę euro budowy publiczne (Nothstandsbauteri). Ciekawi je
d. 22. stycznia dosyć kategorycznie namar- pejską, a celu swego dopnie. Odroczy na ja steśmy na sprawozdauie ministrów, którzy zbyt
różowo patrzą na nędzę, i na jej groźne następ
kował zamiar Moskwy .niewycofania się od kąś chwilę wypowiedzenie wojny Turcji, aż
stwa.
wojuy, lecz podjęcia jej stanowczego, czy to wytworzy taką kombinację przymierzy, któ
W sprawie handlowej konwencji z Rumunią
ra
da
jej
pewność
osiągnięcia
celu.
Moskwa
w trójcesarskiem przymierzu, czy też w in
miał nastąpić zwrot pomyślniejszy. Pełnomocni
widocznie
zagalopowała
się
za
daleko,
i
nie
cy rumuńscy mieli się zgodzić na żądanie au
nem, wytworzonem na odmiennej kombinacji
międzynarodowej. Artykuł.ten jest groźbą, mogąc się wycofać, zamierza pójść va ban- strjackie, i przyjęli 7 prc. cło ad ralorem.
W sobotę graną będzie w „komicznej ope
que
i
zmusić
Austiję
grożąc
jej
Włochami,
rzuconą trójcesarskiemu przymierzu, że jeśli
rze" opera warszawskiego kompozytora p. L.
nie pójdzie z Moskwą przeciwko Turcji, to a Niemcy grożąc Francją, do współdziałania Grossmana p. t. „Duch wojewody". W przekła
Moskwa postara się o iuiie przymierze, o z nią w sprawie wschodniej.
dzie niemieckim nosi ona tytuł: „Der Geist des
Oto jest najlepsze dementi, dane ofi Wojewoden". Tekst Anczyca przetłumaczył z pol
inną międzynarodową kombipację, a swej mi
sji na Wschodzie dopełni, swego celu dopnie. cjalnym głosom europejskim o pokojowej już skiego znany autor wiedeński, p. A. Langer.
Kompozytor p. L. Grossmann bawi obecnie we
teraz sytuacji w sprawie wschodniej.
Oto główne ustępy tego artykułu:
Wiedniu.
„Usiłowania rozwiązania kwestji wschoduiej
na podstawie paryzkiego traktatu spełzły na niczem ; gwarancyjne mocarstwa, zdradziły zupełną
Wołyń d. 23. stycznia.
Korespondencje „Gaz. lVar.“
niemoc i niezdolność w załatwianiu groźnych
W srogim ucisku, który nas w zaborze mo
sporów, które ustawicznie powitają między chrzeWiedeń d. 24. stycznia.
skiewskim dręczy, zwiastunką lepszych czasów
śeiańską i muzułmańską ludnością Porty. Rola
zatem tych mocarstw jest już.Skończoną, a trak
(Y) Znowu sprawa bankowa od góry dó do jest budząca się s ai id a r n ość w mieszkań
cach
różnych ziem naszych, i chęć wyjścia z atat paryzki, jako nie odpowiadający swemu ce łu zalewa szpalty dziennikarskie i znowu pomy
lowi, musi być wykreślony z rzędu żyjących mię sły zaczerpnięte w apokaliptit finansowej niemi patji i ze zgubnego dla Polski rozbicia. Ważnym
dzynarodowych traktatów. Wobec takiego stanu łosiernie zaczynają dawać się w znaki opinii pu tego objawem jest gorliwość, z jaką mieszkańcy
rzeczy znowu pojawia się na widowni trójcesar blicznej. Ministrowie austrjaccy i węgierscy ra gnębionego przez Moskali kraju szukają wyjścia
skie przymierze, powstałe w celu zapobieżenia dzą i radzą, „presja" z góry i z dołu w najpeł z zaczarowanego koła ucisku, niemocy i upadku.
wszelkim międzynarodowym katastrofom. Ono to niejszej sile jest czynną, jednak chaotyczna mgła Cieszymy się też wielce, że uproszony został je
właśnie powinno obecnie położyć koniec okro nie ustępuje z widowni, a bank węgierski nie den z naszych weteranów, Władysław hr. Pla
pnemu położeniu, w jakiem kwestja wschodnia przybiera żadnych wyraźnych konturów. Z całej ter, po blisko pięćdziesięciu latach niezmordowa
postawiła Europę. Jedno z mocarstw należących powodzi doniesień o przebiegu rokowań dwie nej służby poświęconej ojczyźnie, do posel
do przymierza, Moskwa, stanowcze już w tym rzeczy zdają się tylko być pewne, tj. że hr. An stwa narodowego wobec rządów i ludów
względzie zajęła stanowisko. Teraz kolej na dwa drassy wszelkiemi siłami stara się przyprowadzić za granicą. Mandat ten, podpisany przez bardzo
„Gołos“ o zamiarach Moskwy. drugie sprzymierzone mocarstwa... Jeżeli które po waśnione gabinety do porozumienia, i że Wę licznych obywateli dzielnic dawnej Polski, a
kolwiek bądź z nich nie zechce wypełnić obo grzy pod żadnym warunkiem na znajomą propo zwłaszcza też zaboru moskiewskiego, świadczy o
Wszystkie oficjalne dzienniki europej wiązków, wynikających z samej natury trójce- zycję centralistów się nie zgodzą. Majowe więc ich jednomyślności. Opozycja przeciw niemu,
skie, a przedewszystkiem augielskie i au sarskiego przymierza, tj. jeżeli uchyli się od stypulacje są tak dobrze jak pogrzebane, drugiej zwłaszcza też tych, którzy nie doświadczają ustriackie wysadzają się usilnie na argumen- wspólnego działania, to tem samem przymierze alternatywy programu węgierskiego : urządzenie cisku, śmieszną pretensją wydać się tylko może.
W tej sprawie naszego ucisku musieliśmy użyć
ta, iż Moskwa nie wypowie wojny Turcji, przestanie istnieć, a każdemu z jego członków banku odrębnego dla Węgier, nie należy brać na pośrednictwa tych, którzy swobodniej oddychają,
wolno będzie szukać sobie innych sprzymierzeń serjo, ponieważ przy zrujnowanym kredycie pań
lecz razem z innemi mocarstwami idąc zgo ców, stojących po za trójcesarskiem przymierzem. stwowym po tamtej połowie Litawy, nie tak ła a dają ciągłe dowody patrjotyzmu. Pomysł po
dnie, pozostawi ją własnemu losowi. An Nie sądzimy, iżby Moskwa znalazła się w ko two znajdzie się kapitał niezbędny na podobny wierzenia komu za granicą prawa przemawiania
gielski minister skarbu, lord Northcote na nieczności w ten sposób zachować się wobec eksperyment finansowy, jakim bardzo słusznie w imieniu naszem, oddawna i pomiędzy nami
zgromadzeniu w Liwerpolu, jak telegram do- trójcesarskiego przymierza, ale to pewna, że je „bank węgierski" nazwać można. Otóż pośród też istniał, chwila obecna stosowną się nam zda
ła do jego urzeczywistnienia.
niosi, oświadczył, iż rząd angielski nigdy żeli ta międzynarodowa kombinacja, którą trójce Scyllą i Charybdą płynie hr. Andrassy z zupeł
sarskiem przymierzem zowiemy, okaże się również nie nowym projektem i li dlatego, że z nowo
Niepodobna aby naród nasz, którego odro
nie rywalizował z Moskwą, i nie zamierzał bezsilną do zabezpieczenia pokoju Europie, jak ścią występuje, być może, że tym razem pośre dzenie głównie od niego samego zależy, nie był
nigdy prowadzić wojny w obronie Turcji. bezsilną się okazała inna międzynarodowa kom dnictwo się uda. Tak centraliści przed, jak i przygotowany do wielkich wypadków, przez te
Oświadczenie to uczynione w duchu polityki, binacja, zwana europejskim koncertem, to w ta z a Litawą za daleko posunęli się w swojem non raźniejszość nam zapowiedzianych, i aby w roz
którą lord Salisbury prowadził na konferen kim razie Moskwa opierając się na swein pra potsumus i zapędzili się nadto w kierunku dy- przężeniu, marnującem siły jego żywotne, czekał
cji stambulskiej, jest widocznie także jednym wie i na swej historycznej tradycji, znajdzie nie wergującym, ażeby bez narażenia się na śmie zbawienia. Musi być moralnie skojarzonym, musi
wątpliwie środki oddziałania na Turcję w spo szność mogli porzucić zajmywane stanowiska. przygotować systematycznie i rozważnie żywioły
z argumentów do powstrzymania Moskwy sób bardziej stanowczy. Rozumie się samo przez Więc tylko nowy projekt choćby tylko na pozór swego odrodzenia; pokazać Europie, że godzien
od wojny tureckiej. Mowa bowiem wojowni się, że nowe kombinacje międzynarodowe potrze może ich zbliżyć, a właśnie hr. Andrassy z tym jest swego wyzwolenia, pracując ciągle i usilnie;
cza cara, miana w mieście Moskwie d. 10. bują czasu, ale ze względu na cel, do którego występuje. Jest nim prowizorjum w sprawie ban że pomimo rozćwiartowania przechowuje swą ży
grudnia, była gniewną odpowiedzią namowę one ewentualnie doprowadzić mogą, chwilowa kowej do czasu uregulowania waluty. Od osoby wotność i stoi na straży swych praw niespoży
Disraelego, stojącą w obronie Turcji i pod odwłoka w rozwoju naszej działalności na Wscho najlepiej inspirowanej otrzymujemy zapewnienie, tych. Któż nie wie, że praktyczność nakazuje udzie nikogo nie zadziwi, a tem bardziej naszego że na tej podstawie toczą się rokowania mini- o s o b i e n i e, źe o ile głosy indywidualne, które
noszącą zarazem wielką, w razie wojny, po społeczeństwa... Mówiąc w artykule noworocznym sterjalne, które tym razem mogą d >prowadzić do się nieraz krz^żyją, przebrzmiewają bez skutku,
1 o tyle glos narodu przez jego mandatarjusza podtęgę Anglii. Tak Salisbury podczas koufe- |o wypadkach r. 1876 zwróciliśmy już wtedy u- porozumienia.

lym projekcie. Wszelkie doniesienia dziennikar
sicie o nowej podstawie rokowań, to br. Lasserowi (według Hlenora miał Lasser na konferen
cję z d. 24. przygotować jakiś, bliżej nieokreśloly projekt ugody; p. r. G. N.), to ministerstwu
węgierskiemu, to jednemu z ministrów wspól
nych (od tego ministra miał pochodzić projekt
wielkiej pożyczki państwowej na ściągnięcie dłu
gów bieżących) przypisywane, są jak słychać
zmyślone.
„Było to życzeniem cesarza, aby tę wielce wa
żną sprawę obie strony jeszcze raz rozebrały, i
aby szukano jakich wątków do poprowadzenia
dalszych rokowań, przyczem cesarz kilkakroć
podnosił, że sprawa ta na każdy sposób jeszcze
w tym miesiącu załatwioną być musi. W tym
duchu toczyła się konferencja wczorajsza, w tym
że szła dalej dzisiejsza pięciogodzinna. Tisza
zdał z niej popołudniu sprawę Najj. Panu; wie
czór zebrali się wszyscy węgierscy ministrowie
u Wenkheima, gdzie Tisza szczegółowo zdał spra
wę z dnia dzisiejszego. Cały gabinet bezwarun
kowo akceptował postępowanie ministrów, którzy
w konferencji uczestniczyli, w gabinecie węgier
skim panuje zatem zupełna solidarność i har
monia.
„Ministrowie austrjaccy może jutro albo po
jutrze odjadą do Wiednia, to samo cesarz i tam
według wszelkiego prawdopodobieństwa zapadnie
decyzja. W obecnej chwili tylko tyle powiedzieć
można, że dotychczasowe rozmowy i obrady w
żadnym względzie nie doprowadziły do
jakowego wyniku Ale wobec wielkich różnic,
między oboma rządami w sprawie bankowej za
chodzących, niema w tem nic dziwnego, i niema
też powodu do obaw, skoro jutro rano dalszy tok
obrad nastąpi, a możliwą jest jeszcze nowa na
rada pod przewodnictwem Najj. Pana bądź tu,
bądź we Wiedniu, zkąd na każdy sposób wnosić
można, że rokowania jeszcze się stanowczo nie
rozbiły.
„Sądząc jednak z wszystkich oznak, kola
kierujące słabą tylko mają nadzieję zagodzenia
kontrastów, i prawie się nam wydaje, jakoby te
konferencje tylko na to dalej prowadzono, aby
dopiero po nieudaniu się wszelkich zabiegów,
skonstatowanem zostało zupełnie niepodo
bieństwo porozumienia. Tak więc położenie
wydaje się nam ar.cykrytycznem, i dlatego
wahamy się rozbierać je szczegółowo. Wszystkie
czynniki doskonale pojmują odpowiedzialność,
jakąby wywołać musiało skomplikowanie przesi
lenia bankowego innem jeszcze przesileniem."
Tyle godnego uwagi znajdujemy w pismach
peszteńskich. Pisma wiedeńskie wiele donoszą,
ale wszystko to samo domysły, aby coś powie
dzieć — ciekawem tylko jest ich zapewnianie,
że rząd austrjacki tak samo odpycha prowizorjalne załatwienie sprawy, jak węgierski.
Jak wiemy, dr. Sladkowsky, przywódzca
młodochechów, przeszedł w dzień greckiego No
wego roku na prawosławie. Krok ten usprawie
dliwia on w liście do wyborców. „List ten, ziejący
nienawiścią do katolicyzmu, pełen jest absurdów.

Podróż na około ziemi.
Odczyty profesora dr. S. Syrskiego.
VI.
Przed rozpoczęciem wykładu megaskop przed
stawia licznie, jak zwykle, zgromadzonej publicz
ności szereg obrazów świetlnych, ilustrujących,
to co było już powiedziane, lub to o czem sza
nowny prelegent miał mówić tego wieczora.
Przed oczyma publiczności przesuwa się więc
Algier od strony lądu i morza, portrety Araba,
dwóch kobiet mauretańskich i rabina, tudzież
obraz Tangieru, Gibraltaru i miasta St. Cruz,
do których dr. Syrski rzuca kilka słów objaśnia
jących i przechodzi do dalszego opisu podróży.
Na dowód tego, że część północna, górzysta
Afryki była niegdyś połączona z lądem europej
skim, przytoczył już w dawniejszych prelekcjach
dr. Syrski dużo szczegółów, które badaczy upra
wniły do tego przypuszczenia, za którem zdaje
się przemawiać i ta okoliczność, że wyłącznie
tylko tę cz-ęść Afryki zamieszkują ludy należące
do rasy kaakazkiej.

Araboy ńe są w ogólności ludem dzielnym,
bitnym i i nteligentnym, a chociaż mieszkance
Algieru dłu gi czas byli jeno rozbójnikami mor
skimi, nie uwłacza im to bynajmniej, bo winne
były temu s Stosunki. Francuzi zaczęli kolonizo
wać Algerję tv r. 1830, ale Arabowie niedali się
im ujarżmić Aak łatwo i przeciw nowym swym
panom pow tftawali niejednokrotnie, dzielne sta
wiając im i czoło. Dopiero rok 1847, w którym
waleczny
wódz ich Abdel-Kader dostał się do

niewoli, był rokiem przesilenia, a łagodne postę
powanie Francuzów dokonało reszty.
Rząd francuzki zostawił im wszystkie urzą
dzenia patrjarchalne i socjalne i utworzył t. z.
biura arabskie, które godzą wszelkie niesnaski.
W roku 1865 Napoleon III powołał wszystkich
naczelników arabskich, rozmawiał z nimi i przed
stawiał dobroczynne skutki cywilizacji, obiecując
im zwołanie parlamentu, w któiym sami o swo
im dobru radzić będą. Dzienniki niemieckie na
zwały to marzeniem. Być może, ale któż za
przeczy temu postępowaniu szlachetności? Zape
wne, może by było korzystniej uczynić tak jak
Anglicy w Indjach, którzy tak ładnie je koloni
zowali, że dziś z dawnych mieszkańców pozosta
ło zaledwie 200.000, ale które postępowanie bar
dziej godne człowieka?
Francuzi widząc inteligencję mieszkańców
Algieru, o ile możności starają się ich z cywili
zacją przejednać, a najlepszym dowodem, jak lud
ten jest skłonny do tego, będzie fakt, że AbdelKader z największego wroga Francji stał się1
jej najlepszym przyjacielem i w ostatniej wojnie
pragnął jej ofiarować swe usługi.
Przed kilkunastu laty założył rząd ogród.
aklimatyzacyjny, w którym oprócz roślin, niemal.
ze wszystkich części świata hodują strusia. Do
tąd hodowla ta już dość świetne przyniosła re
zultaty. Jak wiadomo, struś jest stworzeniem
bardzo pożytecznem, bo oprócz piór tak drogoi
sprzedawanych, znosi przez 4 miesiące w roku.
codziennie jedno jajo ogromne, które pod wzglę
dem pożywności znaczy tyle, co 30 kurzych.
W muzeum krajowem znajduje się znowu
zbiór skał, ziemi ornej i minerałów, wśród któ.
rych na uwagę zasługują kruszce i marmury, a
obok tych mają swoje miejsce także zbiory etno-

graficzne, jako to ubiory i maski wszystkich ple j mieszkańców. Są tam jeszcze pamiątki z czasu
mion, składających Algierję.
■pobytu Maurów, a mianowicie przepyszny wodo
Zbiorowi temu dała początek praca jednego ciąg w stylu mauretańskim , ale najciekawszą rze
człowieka, pułkownika francuskiego Loges, który czą jest amfiteatr zwany Perseveranza, a służący
kolekcję swoją odstąpił później rządowi. Guber do dzikich igrzysk zwanych walką byków. W bu
nator przyjął ten dar chętnie, ogłosił muzeum dynku podobnym do naszych cyrków obok wiel
krajowem, i mianował dawcę jego dyrektorem. kiej areny, amfiteatr obejmuje dołem siedzenia
Dziś miejsce jego zajęła wdowa, a zbiór wzbo odkryte, przeznaczone dla pospólstwa, górą po
gacany corocznie, znajduje się dziś w najpiękniej kryte loże, dla bogatszych. W chwili, w której
szym stanie, i dać może ■wyobrażenie dokładne o się ma zacząć przedstawienie wprowadzają dzi
kraju i zamieszkujących go ludach.
kiego byka, którego drażni wnet człowiek z lan
Silny wiatr od zacłiodu zatrzymał podróżni cą ktując go w łopatki. Byk rozwścieklouy rzu
ków 8 dni w Algierji, zkąd 14. puścili się w dal ca się, ryczy, ryje kopytem piasek, kiedy z po
szą drogę przez cieśninę Gibraltarską. Cieśnina za areny wybiega inny człowiek, przystrojony
ta trudna jest do przebycia dla żaglowców dla cały w jaskrawego koloru wstęgi, który rzuca
tego, że spotykają w niej przeciwny prąd fali. nań krótki oszczep zaostrzony u dołu a wydrą
Wiadomo, że morze Śródziemne traci przez wy
żony i napełniony materją wybuchającą wewnątrz,
parowanie 3 razy tyle wody, ile przypływ rzek który utkwiwszy w ciele byka wypala. To natu
mu dać może, i dlatego musi przyjmywać bezu ralnie coraz więcej rozdrażnia biedne zwierzę,
stannie przypływ Oceanu, oddając mu wzajemnie które rzuca się to w tę, to w ową stronę ciągle
wody swoje, które gatunkowo cięższe (morze1 ranione nowemi oszczepami. Rzuca się nareszcie
Śródziemne zawiera 3-7'7„, Atlantyk tylko 2%
na swego dręczyciela, który zręcznie rzuciwszy
soli), płyną spodem cieśniny Gibraltarskiej, ma mu na oczy czerwoną chustkę, umyka. Byk tem
jącej 1.000 metrów głębokości.
wszystkiem najokropniej rozbestwiony biega po
Gibraltar, jak wiadomo, jest skałą składu arenie i nareszcie z największą zapalczywością
wapiennego, w której liczne woda wymuliła gro- rzuca się na człowieka, który z krótkim miećźeta
ty. W grotach tych znajdują kości jelenia olbrzy czeka na to przygotowany. Człowiek ten musi
miego. Roślinność tu w ogólności uboga, na uwa korzystać z chwili, ma on przebić byka prze-?
gę zasługują tylko palmy karłowate, dające po szywając mu szyję mieczem, ale jedna chwila
żywienie małpom magog, które w niewielkiej ilo- stanowi tu o wszystkiem. Jeżeli mu się uda, na
ści tu się znajdują, a świadczą również za przy- grodą jego oklask, jeżeli bydlę zwycięży poklask
puszczeniem dawnej łączności Afryki północnej z się jemu dostanie. Cenna nagroda, i ubiega Się
Europą. Małpy te w Afryce pojawiają się bar o nią nie jeden, bo zaledwie trupa pierwszego
dzo często, tu znajdąje się ich dzisiaj już tylko1 wynieśli, drugi wnet to samo rozpoczyna igrzy
cztery, podczas gdy do niedawna było ich je- sko. Okropnie pomyśleć, że krwawe te zabawy
szcze dziesięć.
trwają do dzisiaj, ale cóż dziwnego, wszak daw
Chcąc poznać Hiszpanię podróżnicy udali się niej królowie w nich udział brali, a teraz nie
do małego miasta Algeziras, mającego 15—20.000> pomoże żaden choćby najsurowszy zakaz. Zresztą

nie tylko gawiedź hiszpańska w nich sobie upo
dobała, toć i w Ameryce południowej wałki by
ków odbywają się w najlepsze, a cywilizowani
Anglicy bawią się walką kogutów.
Sześćdziesiąt cztery dni od Gibraltaru, a
pięćdziesiąt i cztery od wysp Kanaryjskich pły
nąć musiały oba okręty do przylądka Dobrej
Nadziei. Powodem tego były przeciwne prądy 1
burze, jakie zawsze w tych okolicach prześladu
ją podróżujących, a które są skutkiem przeci
wnych wiatrów. Wiadomo, że na wybrzeżach w
dzień zawsze wiatr płynie od morza, w nocy od
lądu, a powodem tego jest, że w dzień słońce
ogrzewa bardziej ląd, skutkiem czego ogrzane
powietrze się podnosi, a próżnię ztąd powstałą
zapełnia Zimniejszy prąd wiejący od morza.
Otóż tak samo rzecz się ma i tutaj. Sahara jest
niejako blachą rozpaloną, od której ogrzane po
wietrze wciąż się podnosi, podczas gdy zimny
wiatr z północno-wschodniej strony, powstałą
przez to próżnię zapełnia, a przybywszy nad ró
wnik, gdzie ziemia obracając się z zachodu
na wschód, największą ma szybkość — zwra
ca się nagle w stronę przeciwną na zachód.
Ztąd to wybrzeżem Afryki płyną dwa prądy, które
zderzywszy się tworzą wir i walcząc ciągle po
suwają się — w kierunku wypadkowej, idącej
stroną silniejszego wiatru — naprzód. Jeżeli
więc wiatr północno-wschodni był silniejszy, bu
rza w tym kierunku posuwać się będzie, jeżeli
silniejszy był zachodni, burza posuwać się bę
dzie od zachodu. Podróżnicy więc zdani na wolę
wiatrów musieli bezustannie walczyć z przeci
wieństwami to napotykając wiatr od wschodu,
to od południowo-wschodniej strony używając za
ledwie kilku dni zupełnej ciszy.

W

Upraszają przeto mieszkańcy wyższego przedrozpatrzyć się dokładnie we wnioskach komisji ga mistrz, mieszkający w tym samym domu, opisuje'
zegarek, zrabowany przez złoczyńców.
,mieścia Łyczakowskiego, by świetna Rada raczyła
zowej.
Karol Ecker, dawniej cukiernik, a obec-'swą uchwałę z dnia 11. stycznia 1877 zmienić, a
nie kapitalista, szerolro opowiada o swym bli- powziętą na dniu 14. października 1864 do liczby
skim’stosunku z Ernym i o
tem, że nie raz 15492 zapadłą, w życie wprowadzić,
Z Izby sądowej.
radził mu aby sprawił sobie z wewnątrz zasuw-1
Zarazem upraszają, aby chodnik wzdłuż
wzdlnż pie
ple-
kę u drzwi, co ten niechętnieprzyjmował,
bo- banii cerkwi śś. Piotra i Pawła, jakoteź obok rePeszt 22. stycznia.
nóżz temi sio- alności pod 1. 48 i 89 ulica Łyczakowska był coDziś o godz. 10. rozpoczęto ostateczną roz jąc się kosztów i pokazując na
wy: Tym nożem obronię się od wszystkiego, dziennie ze śniegu 1 lodu oczyszczony, w czasie
prawę w sprawie morderstwa Ernyego pod prze Był
to jeden z tych, których parę znaleziono1 gołoledzi piaskiem, popiołem lub trocinami posypawodnictwem radcy Ludwika Bogisicha. Przy oso
do-
bnym stole zasiada delegowany przez sąd lwow przy rewizji. Okazywanych przez p. Naganów- ny, gdyż obowiązkiem jest każdego właściciela do
ski sędzia śledczy Julian Naganowski, który skiego rzeczy nie zna, może prędzej znać je bę- mu chodnik przed jego gruntem będący czysto utrzymywać a właśnie wzmiankowanych realności
dzie
„Nitty",
tj.
panna
Anna
Weismann,
któ

przybył wraz z aktnarjuszem policyjnym Zającz
ra z Ernym żyła w bliskich stosunkach i przy właściciele tego przepisu nie przestrzegają, a nikt
kowskim, oskarżonym o wspólnictwo w zbrodni
nosiła mu zastawione rozmaite rzeczy, od których ich do tego z niewiadomych jednak powodów nie
dokonanej na Ernym.
dostawała prowizję. Sąd uchwala powołać ją za zmusza.
Po przemowie prezydenta wprowadzaj'ą do
świadka.
Nakoniec upraszają, aby przechody do stu
sali obżąłowanych Ignacego Rydla i Włodzimie
Następni świadkowie opowiadają że przy dzien na wyższym Łyczakowie się znajdujących z
rza Korczyńskiego. Pierwszy, średniego wzrostu
mężczyzua o ostrych rysach twarzy, wydaje się drzwiach Ernyego w dzień dokonanego morder kwarcowego kamienia były zrobione i lody w zimie
W sprawie ukonstytuowania gmin staroka być spokojnym, Korczyński w twarzy bez wyra stwa pomiędzy godziną 3 a 5, wielu widywali często wyrąbywane.
tolickich wydało austrjąckie ministerstwo wy zu zdradza znużenie i przygnębienie. Tuż za ludzi.
- Cesarz udzielił z prywatnej swej szkatuły
znań i oświecenia rozporządzenie do przełożeń- nimi staje jako niemy świadek z twarzą bladą
Stróżowa Marja Schaffer sprzątając u Erny gminie Kopki w powiecie Niskim 150 zł. jako za
stwa wiedeńskiej gminy starokatolickiej, które Zajączkowski.
ego pamięta, że pan jej przyszedł do domu o pomogi na wystawienie budynku szkolnego, a na
tak opiewa: O ile rządowi znaue są dążności
Przed pojawieniem się świadków zabiera czwartej. Około godziny piątej przyszło dwóch wsparcie pogorzelców gminy Bnrsztyna 300 zł.
starokatolików, nie może on podnieść żadnych głos prokurator, aby wnieść oskarżenie, które ludzi, którzy chcieli nająć sklep jakiś w jego
— Na druk elementarzy dla ludu górno-szlązzasadniczych wątpliwości co do przyznania temu brzmi w streszczeniu jak następuje :
domu. Ponieważ drzwi wchodowe nie były zam kiego złożyli w Administracji Gazety Narodowej:
wyznaniu praw określonych w ustawie z d. 20.
Dnia 12. sierpnia 1874 roku znaleziono o knięte, myślała, że pan jest w domu, ale dopu- pp. ks. Majewski z Tłumacza 1 zł. Ze składki umaja 1874 r. Ażeby jednak starokatolicy mogli godz. 7. rano trupa Erny’ego, starca przeszło kać się nie mogła. Świadek nie poznaje żadnego rządzonej podczas obchodu rocznicy powstania z
rzeczywiście korzystać z tych praw, muszą prze 75 letniego, znanego w mieście z bogactwa i ze z tych przybyszów pomiędzy oskarżonymi, tak r. 1863 wpłynęło nie 58 lecz 56 zł., przeto z wydewszystkiem ze swej strony domagać się zasto skąpstwa swego Po sprawdzeniu czynu, przeko samo jak nie poznaje fotografii Gotarda Rydla.
kazanemi poprzednio 152 zł. razem 154 zł.
sowania wymienionej ustawy, tudzież muszą wy nano się, że morderstwo zostało ułożone z szcze
Matka stróżowej Julia Nagy potwierdza ze
— Mianowania. Cesarz zatwierdził wybór
liczyć wszystkie wymogi, od jakich ustawa robi gólną raflnerją, a dokonane z prawdziwie zbó znania swej córki i nie poznaje również żadnego
właściciela dóbr Pawła Popiela na prezesa i wy
zawisłem uznanie pewnego wyznania i ukonsty jecką odwagą. Zabity miał jedenaście ran śmier z oskarżonych.
bór właściciela dóbr Alfreda Milieskicgo na zastęp
tuowania gmin wyznaniowych. W obu tych kie telnych, w części zadanych bokserem, w części
Karolina Szabo, służąca u adwokata cę prezesa Rady powiatowej krakowskiej.
runkach jest wniesiona prośba niedostateczna.
zaś nożem. Z ksiąg zabitego, prowadzonych z Adolfa Fricda, sąsiadującego z Ernym zeznaje,
— Przeniesienia. Naczelny dyrektor poczt
Najpierw niema w niej nigdzie formalnej dokładnością pedanta dowiedziano się, że zbro że o 4. z pewnością przyszedł do domu i wyjść
prośby o uznanie wyznania starokatolickiego, lecz dniarze zrabowali 4.000 ztr. gotówką, a 55.000 nie mógł, nie będąc przez nią widzianym. Około przeniósł oficjała pocztowego Karola Uhliga z Rze
szowa do Krakowa, a asystenta pocztowego Stani
przeciwnie oświadczają w niej petenci, iż chcą ko złr. w książeczkach kasy oszczędności.
4tej przyszło dwóch panów, którym powiedziała, sława Witkowskiego z Krakowa do Rzeszowa.
Przegląd polityczny.
rzystać tylko z niektórych postanowień ustawy
że Erny jest w domu, ale widocznie przyjąć nie
Z
początku
podejrzenie
padło
na
różne
0z 20. maja 1874. Z dalszej treści wniesionej
Jeszcze się nie skończył spór między Niem prośby należy przypuszczać, że pod „niektóremi soby, mianowicie znajomych, dłużników, a na chce nikogo, kiedy na dzwonienie stróżowej nie
cami i Francją, bo właśnie trzeci zaangażowany postanowieniami" są rozumiane te, które tyczą wet krewnych nieboszczyka. Okoliczność jednak, otwiera. Dwaj ci panowie odeszli wtedy, a o 5.
— Zbaraż 25. stycznia. Każdy czyn dobry
w tej sprawie czynnik, Moskwa, występuje teraz się ukonstytowania gmin wyznaniowych, i w tym że majątek zrabowany składał się przeważnie z przyszli dwaj inni, których także niewpuszczono.■ zasługuje na nznanie i wart jest rozgłosu, by się
Fotografia
Gotarda
nie
przypomina
twarzy
asygnat
kasy
oszczędności,
umożliwia
w
krótkim
i bierze w sporze tym udział. Gołos, organ uży tylko kierunku zawiera wniesione podanie pozy
nim inni zachęcali, a przy danej sposobności naślawany dość często przez rząd moskiewski do son tywną prośbę, podczas gdy z postanowień ustawy czasie wykrycie złoczyńców. Jedną z tych asy żadnego z czekających, chyba tylko z budowy' dować go zechcieli. Z trj wychodząc zasady, pro
dowania opinii publicznej Europy, w artykule o uznaniu wyznania nie zamierzają petenci ro gnat przysłał do Pesztu bankier Halfor w Bu ciała.
szę jak najuprzejmiej szan. redakcję o umieszczenie
Robert Szirmany, adwokat, był wtedy w' w gościnnej kronice Gazety następującej wiadomowstępnym z dnia 22. bm., nie wspominając bić użytku. Zgodnie z treścią tego podania okre kareszcie. Był to ślad pewien, który na razie
wcale o tym sporze, rzuca jednak pomiędzy spie śla §. 1. przedłożonej „ordynacji synodalnej i nie wydał jednak rezultatu, i dopiero banknoty, biurze dr. Mannheimera i przyszedł o 5 do Er- ści ze Zbaraża.
rających się kość niezgody. Na innem miejscu gminnej" projektowaną w nim organizację gmin które w Stanisławowie wymieniano w kantorze nyego wypowiedzieć dług, ale go nie zastał.
Zbaraż, któż z nas nie wie, ile to w dzień
mówimy właśnie dzisiaj o tym artykule Gołosu i ną jako prowizoryczną, a §. 2. określa wyznanie Mellera, sprowadziły śledztwo na tor właściwy. Czekając widział dwóch licho ubranych ludzi,> Nowego Roku trzeba się nasłuchać i naczytać poktórzy
mu
się
zdawali
żydami,
ale
mówili
do
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wymianie
ich
uczestniczył
pod
fałszywym
podnosimy znaczenie jego rozumowania, które za starokatolickie jako takie, które jest ściśle złą
• winszowań, ile to trzeba mieć słów ładnych w zapowiada rozbicie trójcesarskiego przymierza i wy czone z kościołem katolickim, przyczem rości imieniem, jako pośrednik, niejaki Ignacy Rydel. brze po niemiecku. Słuchając u drzwi, zdawało> pasie, pięknych frazesów na podorędziu; ile przykazuje potrzebę dla Moskwy, utworzenia nowych sobie wyraźnie pretensje do wszystkich kościo Człowiek ten znanym był doskonale policji pe- mu się, że słyszy jakiś szelest w pokoju co go1 tem choćby i drobnych wydatków, by służący niekombinacyj międzynarodowych, zatem ewentual łów poświęconych katolickiej służbie bożej, do szteńskiej jako gracz i człowiek bardzo podej spowodowało do pukania, ale być może, że to> zadowolnnieni, pomrukiem za naszemi drzwiami nie
(C. d. n.)
ność nowego ugrupowania się mocarstw. Artykuł katolickich probostw i fundacyj i do kwot przy rzanej konduity; mieszkał w Peszcie lat siedm i tylko złudzenie.
przeczyli tej „wszelkiej pomyślności — z której
jest tak przejrzysty, że jakkolwiek nie wypo znanych budżetem państwowym na katolickie ce zniknął ztamtąd właśnie po zamordowaniu Erżyczeniem posłano ich ich do nas. Niedogodność
wiada z kim właściwie Moskwa mogłaby się le wyznaniowe i oświatę. W końcu zawierają nie nyiego.
tego zwyczaju usunęli tutejsi pp. urzędnicy, dokto
Dołożono
wszelkich
starań,
aby
podejrzane
sprzymierzyć, daje jednak wyraźnie do zrozumie które postanowienia przedłożonej ordynacji syno
rowie, obywatele, słowem cała inteligencja miasta
nia, że ponieważ Moskwa zawiodła się na trój- dalnej i gminnej zamiast wyrazów: „starokato to indywiduum schwytać, a przypadek posłużył
w szlachetny sposób; w przededniu bowiem, uwol
cesarskiem przymierzu, przeto po za obrębem te lickie," „starokatolik," wyrazy „katolickie" „ka tu bardzo dobrze, gdy niedługo znaleziono we
nili się od wzajemnych powinszowań, złożywszy
Lwowie ze skradzionych asygnat 40.000 złr., a
go przymierza szukać musi sojuszników. Natu tolik."
— Z wiosną opera lwowska udaje się na kil sporą sumkę dla ubogich uczniów. Niespracowany
ralnie sojusznikiem tym może być tylko Francja.
Wszystko to jest niedopuszczalne z stano to w sposób następujący: Ktoś położył te asy- kanaście przedstawień do Krakowa. Pomiędzy dy nasz burmistrz p. Juliusz Opolski, zakupił przed
Ale posłuchajmy co o całym tym sporze po wiska rządowego. Starokatolicy mogą rościć so gnaty za bramą pewnej kamienicy przy placu rekcją teatru lwowskiego i krakowskiego przyszło wczoraj za to ciepłe dla nich odzienie, porozdawał
wiada paryzki korespondent Pressy wiedeńskiej. bie uznanie, że wyznają prawdziwą wiarę kato Krakowskim, a policja wybadała, że Gothard Ry już w tym względzie do porozumienia.
je, i miło beło widzieć, jak rozradowana dziatwa —
Odkrywa nam bowiem ciekawe rzeczy, które jak licką, jak to z natury rzeczy czyni każde wy del, brat Ignacego, przedsiębiorca kolejowy, wła
tuliła się do rąk jego z wdzięcznością, jak na za
— Dowiadujemy się, że p. dyrektor Mikuli ob pytania nauczycieli, czy się dobrze uczyć będzie z
kolwiek nieprawdopodobne, przecież mogą być znanie, ale w aktach, które mają zawierać w so śnie znajdował się o tym czasie obok bramy. Wi
prawdziwęmi. „Poseł Niemiec, hr. Hohenlohe — bie zezwolenie rządu, nie może być mowy o za? na obu Rydlów nie podlegała jednak żadnej wąt jął kierownictwo muzyki w kościele ormiańskim ze1 zapałem potakiwała, zaprawdę! nie wymowny lecz
donosi korespondent — konferował wczoraj z ks. ęciu podobnego stanowiska. Jeżeli wyznanie sta pliwości, a w skutek tego wydano za nimi listy współudziałem pierwszych sił muzykalnych nasze szczery jej poszept dziękczynny, był dla tych pa
go miasta. Już tej niedzieli 28. o godzinie 11 wy nów najprawdziwszem życzeniem! Bogdaj to wszyst
Decazes, a dzisiaj z J. Simonem. Przedmiotem rokatolickie ma być uznane, muszą ci, którzy gończe i ujęto po niejakim czasie w Gałaczu.
Władze rumuńskie pozwoliły Gothardowi konane zostaną między innemi: Hymn do św. War- kie miasta ten czyn naśladowały i jak nasze, zwra
tej konferencji według moich informacyj, był stają w jego obronie, poddać się warunkom usta
spór dziennikarski między Paryżem a Berlinem wy z 20. maja 1874 bez wszelkiego zastrzeżenia, Rydlowi struć się |za pomocą cyan-kali w celi tana. Starodawna melodja ormiańska, ułożona na cały często szczególną uwagę na szkoły, te koleb
wynikły z powodu stanowiska, jakie podobno na muszą przyjąć wszystkie a nie tyłki wyjątkowe policyjnej, którą zamieszkiwał wspóluie z bra chór przez p. Mikulego. Tegoż znana nam już ko- ki, w których się hołysze całość i przyszłość naro
lenda „W żłobie leży" X psalm Marcelego „In me du. Vtvant segenteal“
konferencji stambulskiej zajął br. Werther.
postanowienia tej ustawy i nie mogą wdzierać tem. Ignacy Rydel ęhciał teraz całą winę zło
„Z rozmowy naszego posła z ministrami fran- się w prawa innego wyznania. W niniejszej żyć na niejakiego .Władysława Korczyńskiego, dia nocte Lesuera".
— Łańcut dnia 25. stycznia. Niepodobna prze
— Magistrat zawiadomił przedsiębiorców po
cuzkimi okazuje sig, że dziennikarski ten spór prośbie nie stało się zadość tym wymaganiom i którego w skutek tych tzeznań uwięziono we dwa
milczeć faktu pięknego, godnego naśladowania i
był więcej uzasadniony niż przypuszczać można dla tego też nie może rząd zezwolić na prawną or dni później, 15. października 1875 w Bukaresz grzebów we Lwowie, źe odtąd ze względów sani świadczącego, że jeszcze nawet w dzisiejszych cza
było zrazu. Wszjstko bowiem każę się domyślać ganizację wyznania. Przypuszczając jednak, że cie. Rydel oświadcza w śledztwie, że asygnaty tarnych, zwłok dziecięcych nie wolno, jak dotąd sach wśród powszechnego prądu materjalnego, znaj
że sieci, zarzucone przez hr. Chaudordyego na rzecznicy starokatolików nie poświęcą swej spra otrzymał od Korczyńskiego, nie wiedząc zupełnie wywozić na Bmętarz w powozach, ale używać na dują się aczkolwiek już rzadkie tylko jednostki
wybrzeżach Bosforu, były wcale nieprzejrzyste, wy czczej formie, podane są poniżej wszystkie zkądby pochodziły, Korczyński zaprzecza temu leży do tego małych karawanów.
pełne cnót obywatelskich, u których poświęcenie śię
— Franciszek Petrowicz, właściciel Wołostko- dla dobra publicznego jest jedynem z pierwszych
a jego rola dość dwuznaczna. Opowiadają w tu warunki, jakie ma zawierać w sobie, w myśl u- stanowczo. Prokurator przemawia przeciwko 0tejszych kołach politycznych, że ten hrabia rzym stawy, projekt ordynacji synodalnej i gminnej, bydwom uwięzionym. Okoliczności rozmaite świad wa zapisał, jak Bię dowiadujemy, testamentem obowiązków. Próżne by było wysilenie opisać wra
ski postanowił działać na swoją rękę, chciał jeżeli ma uzyskać zatwierdzenie rządowe. Tu czą przeciwko nim, a oskarżają również i Za 180.000 na dom podrzutków we Lwowie z tym żenie jakiego doznaje wchodzący obecnie do sali
stworzyć un jait accompli, z którego po powro wylicza ministerstwo długi szereg zmian, jakie jączkowskiego, który według zeznań pewnego dodatkiem, aby instytut ten jak najspieszniej był radnej w ratuszu Łańcuckim. Dotychczas sala ta
świadka miał z Rydlem i Korczyńskim do zała wprowadzony w życie.
cie do Francji wysnułby rojalistyczną mają być poczynione w przedłożonej ordynacji.
była z oknami zakopconemi, pełna pajęczyn, na
twienia w Peszcie jakiś „interes prawny," mają
restaurację. Wychodził on podobno z tego
— Dnia 10. lutego b. r. odbędzie się w salach której ścianach i gzymsach odwieczny pyt war
cy
przynieść
70.000
czystego
dochodu.
Opowiadał
założenia, że do sojuszu pomiędzy Moskwą a
Domu narodnego bal akademicki. Coroczne niezwy stwami się układał, a zagrabione za podatki naj
o tern Korczyński przy świadku.
Francją dójść nie może, bo car z rzecząpospolitą
kłe powodzenie, jakiego ten bal doznaje, każę się rozmaitsze sprzęty i narzędzia porozrzucane w nie
Z lwowskiej Bady miejskiej.
Przesłuchanie rozpoczyna się w języku nie spodziewać, że i w tym roku bal wypadnie świe ładzie obok zapylonych aktów i księg, przypomi
kojarzyć się nie chce. Więc żeby uczynić zadość
pragnieniu zemsty i rewanżu, ożywiającemu
Posiedzenie, dnia 25. bm., przewodniczący p. mieckim, ponieważ oskarżeni nie rozumieją po tnie, tern bardziej, że o ile słyszeliśmy dziś już nały raczej szynkownię żydowską, a nie salę po
węgiersku.
wszystkich Francuzów, trzeba przedewszystkiem burmistrz Jasiński.
wiele osób nań się wybiera.
siedzeń Rady miejskiej. Dzisiaj nagle się to zmie
Na pytania ogólne odpowiada Włodzimierz
obalić rzeczpospolite. Inicjatorami tego planu są
Uchwalono jednogłośnie nadać obywatelstwo
— Już kilkakrotnie upraszali mieszkańcy wyż niło ! sala pięknie odmalowana w guście gotyckim,
Korczyński
jak
następue:
Mam
lat
41,
urodzi

Broglie i Buffet, a dom Orleański miał z niego honorowe hrabiemu Włodzimierzowi Dzieduszycszego Łyczakowskiego przedmieścia, bądź u Rady ubrana obrazami przedstawiającemi cesarza Fran
zyski wyciągnąć. Ale całej tej mądrej kombina kiemu, uwzględniając jego wielkie zasługi dla łem się w Suczawie, jestem religii rzymsko-ka miejskiej bądź u magistratu, o ułożenie chodnika i ciszka Józefa I i cesarza Ferdynanda — na około
cji zaszkodził niemiecki kanclerz. Wielka szko kraju i miasta. Z pomiędzy licznych zasług hr. tolickiej, żonaty. Nie wiem czy mam jedno czy wyszutrowanie ubocznych dróg od kościoła śś. Pio zaś cały szereg figur gipsowych przedstawiających
da — dodaje na końcu korespondent — źe ks. Dzieduszyckiego dość wymienić, że własnym kosz dwoje dzieci, starsze ma lat 11.
tra i Pawła ku rogatce wiodących, lecz niestety byłych królów polskich a przypominających nam
Prze w. Czem pan się trudnisz ? O s k. Je
Decazes jest tak słaby i nie może się raz zde- tem urządził gabinet naturalny w naszem mieście,
był to głos wołającego na puszczy, któren prze- niejedną piękną kartę z dziejów ubiegłej przeszło
cudować na wydalenie ze swego ministerstwa że muzeum przemysłowe bardzo wiele mu zawdzię stem adwokatem, nie mam majątku i karany nie brzmiewał bez echa.
ści — nareszcie w samym środku sklepienia umie
wszystkich tych ludzi, którzy wszystkim spra cza w swojem rozwoju, że wiele się przyczynił do byłem.
W roku 1864 ponowili oni swą prośbę, na co szczony został herb książąt Lubomirskich, którzy
Ignacy
Rydel
ma
lat
47,
urodził
się
w
Kra

wom służą, ale najmniej republikańskiej."
darowali ten dom gminie, przeznaczając go na ra
zaopatrzenia szkoły rysunkowej przy muzeum przekowie; żonaty nie jest, ale z nieprawego małżeń zostali przez świetny magistrat pod dniem 14. pa tusz miejski. Tego przeistoczenia dokonał własnym
Jestże w tern cośkolwiek prawdy ?
mysłowem i szkoły lasowej w potrzebne i piękne
ździernika 1864 do 1. 15492 o następującem po
stwa ma dziecko. Jest on ukończonym techni
Doprawdy, odpowiedzieć na to nie umiemy. zbiory.
nakładem obecny burmistrz Łańcuta p. Hannsz c.
stanowieniu zawiadomieni:
Z francuskich dzienników nic wysnuć nie może
Na porządku dziennym budżety fundacyj pod kiem i karany nie był.
„Uwzględniając powody podanej dnia ligo k. notarjusz, który jnź wielu pięknemi czynami dał
my. Charakterystycznem jest wszakże, że one zarządem gminy zostających. 1) Fundusz zakładu
Prze w. Według aktów miałeś pan być już czerwca 1864 prośby do Rady miejskiej, uchwaliła dowody poświęcenia się obywatelskiego.
nic nie wspominają o tym spisku orleanistow- św. Łazarza dla mieszczan kalek:
raz karany za kradzież 4tygodniowym aresztem. sekcja budownicza dnia 4. października 1864, aby
Gdyby tak po wszystkich mniejszych gminach
skim, o którym prawdę mówiąc, od kilku już dni
jeszcze tego roku (1864) drogę z prawej Btrony byli dawni już przełożeni Rad postępowali, to by
Przychód — 11.501 zł. rozchód 13.328 złr. A przy wojsku ? O b w. Nigdy.
kursuje wieść, z Berlina wypożyczona. Więc
Następuje
odczytanie
protokołu,
spisanego
historja
nasza nie była tak zatartą pomiędzy luwyŻBzej
ulicy
Łyczakowskiej
kamieniem
z
góry
Pokrycie niedoboru w kwocie 1827 złr. ma być
może to tylko nowy wybieg Bismarka? On prze
obmyślone w drodze nadzwyczajnych dochodów na miejscu morderstwa. Lekarze sądowi oświad Łyczakowskiej wyszutrować, z wiosną zaś na dro dnością naszą.
cież jest znany z amatorstwa w wykrywaniu spi
czają, że rany na głowie zamordowanego były dze po lewej stronie tej ulicy chodnik z płyt trem
Cześć takiemu mężowi! czyny zaś podobne po(festyn, loterja itd.)
sków i zamachów.
2) Fundusz dla sierót chłopców: przychód — zadane bokserem podobnym, jaki znaleziono u bowelskich pod rogatkę i przechoduik z kwarco zostaną na dłngo w pamięci współobywateli.
Rydla. Erny został nim uderzony w postawie wych kamieni kolo cerkwi śś. Piotra i Pawła
Do Kotońskiej Gazety telegrafują z Berlina, 2106 złr., rozchód — 1982 złr.
— Z Rzeszowskiego. Wiele złego dzieje
że w mieście tern kursują dwie wersje, co do
się w świecie, ale ponajwiększej części nie odezwie
Fundusz dla sierót dziewcząt; przychód 694 stojącej po głowie z tylu, uderzenia nożem zada ułożono."
no wtedy, gdy padł na ziemię. Bacząc na to, że
następstw tego sporu. Jedni utrzymują, że po złr., rozchód 681 złr.
O czem się pp. zawiadamia, że na podstawie się żaden głos skargi, bo trafiając najczęściej na
głowa ma ran 18, pierś 11, można przypuszczać,
ostatniem wystąpieniu Reichsanzeigera całą spra
4) Fundusz dla inwalidów wojskowych: przy żd wobec wielości morderców, Erny słaby tylko rzeczonej uchwały równocześnie urząd budowniczy nasz lud ciemny i niedołężny, zaginie w cichem
wę złożono do aktów; inni zaś twierdzą, że jako
do
wykonania
tych robót stosowne polecenie otrzy złożeczeniu.
chód 838 złr., rozchód 812 zł.
mógł stawiać opór. Znaleziony w ręku zabitego
najbliższa konsekwencja tego zajścia, będzie
..................1864."
Tak też i w naszym powiecie słyszeć się da
5) Fundusz pożyczkowy dla mieszczan prze nóż nie miał ani ślkdu krwi na sobie, coby być muje. We Lwowie 14. pażdziernia
podwyższenie czynnego stanu armji
Dostawszy takie zawiadomienie, mieszkańcy ją coraz częstsze skargi i żale na sąd w Strzy
mysłowców imienia Franciszka Józefa: przychód nie mogło, gdyby Erny się bronił i którego z na
niemieckiej.
tego przedmieścia byli pewni, źe to polecenie bę- żowie.
1550 zł, rozchód 706 zł.
pastników zranił. Być może, że nóż ten wsadzili dzie wykonane — lecz jakież było ich rozczaroZ Bzy mu nadchodzą niepokojące wieści o
Niejednego przejezdnego przez Strzyżów za
Nadwyżka dla pomnożenia kapitału zakła mu później do ręki,-mordercy.
zdrowiu papieża. Sędziwy ten starzec zbliża się
wanie, gdy prócz wyszntrowania najlichszym ka dziwi pewnie prawdziwe oblężenie przez cały dzień
Prokurator Kossuthanyi. Świadek mieniem (tak zwanym parchem) drogi z prawej
podobno szybkim krokiem do grobu. A tymcza dowego.
lokalności sądu powiatowego, publicznością wszel
6) Fundusz przemysłowy dla rzemieślników jeden zeznał, że niedługo po morderstwie doko- strony — żadnego chodnika, tem mniej z trembosem w Watykanie intryga rozwija się na dobre.
kiego rodzaju, zsiniałą, ziembniętą i skurczoną
nanem zauważył na jednym z oskarżonych zra welskich płyt nie ułożono, i dopioro dwa lub trzy od mrozu.
Od śmierci kardynałów Antonellego i Patriziego, izraelickich: przychód 121 zł., rozchód 24 zł.
7) Fundacja dr. Karola Lingera dla uczniów nienie. Prawdopodobnem jest, że rana na dłoni lata później po lewej stronie kawałek jakiegoś de
papież wpadł W ręce fanatyków, którzy go opląLecz wkrótce wyjawi się przyczyna, tego obra
Rydla pochodziła od noża, który się odbił od bok- ptaka z podobnego jak powyższego szutru ułożono. żającego ludzkość zjawiska, gdyż się dowiemy, że
tali siecią swych intryg, i chcieliby go zmusić, medycyny: przychód 2151 zł., rozchód 207 zł.
8) Fundacja dr. Karola Lingera dla uczgich: seru.
żeby jeszcze w tych kilku dniach życia, jakie
Czy to się zgadza z powagą Rady miasta Lwowa, to są wezwani, skarżący, obwinieni i świadkowie,
Dr. Glilck, przemawiający w imieniu le ażeby tak dawno danego zapewnienia nie dotrzy zmuszeni na rozkaz p. sędziego stanąć o godzinie
mu pozostają, popełnił parę jakich ekscentrycz- przyohód 140 złr., rozchód 140 zł.
9) Fundusz Jana Francka ku wsparciu nowo karzy sądowych:
ności. Na czele tych intrygantów stoi kardynał
mywać, zostawia się sądowi opinii publicznej. Na 9ej rano, i czekać na mrozie nieraz do nocy.
Medycyna sądowa w tym względzie nie jest reszcie po 12. latach przypomniała sobie Rada
Billio, twórca syllabusa, i nowy jeneralny wika- żeńców: przychód 19 zł.
Cóż to zaś p. sędziego obchodzić może, że lo
Dotacja udzieloną zostanie po zebraniu kwoty w stanie nic orzec.
rjusz kardynał Monaco la Valletta. Ci dwaj, sko
miejska, że wypadałoby przecie coś dla wyższego kalności sądu w Strzyżowie nie mogą wezwanyeh
Sądowi rzeczoznawcy, dr. Geza Kress i dr. przedmieścia Łyczakowskiego zrobić, i uchwaliła pomieścić, gdyż dla tych nie ma żadnej sali w
jarzywszy się ze sobą, trzymają papieża w rę 50 złr.
10) Fundacja Józefa Kolischera dla uczniów Fromm zgadzają się zupełnie z wywodami dr. ponownie na dniu 11. stycznia 1877, aby na prze celu ukrycia się przed zimnem i słotą. Niech więc
kach i robią z nim co im się żywnie spodoba.
Kardynał Billio czyha tylko na to, żeby zostać miejskiej szkoły przemysływej: przychód 9 złr., Gliicka.
strzeni od szpitala wojskowego aż do ulicy Gło czekakją cały dzień, i marzną na dworze.
następcą Piusa IX. Aby dosięgnąć tego celu, a rozchód 9 zł.
Sąd przystępuje do przesłuchania świadków. wińskiego, chodnik z płyt trembowelskich ułożyć,
Jednak ludzkie postępowanie p. sędziego mo
11) Fundusz śp. Maurycego Kulczyckiego: przy Pierwszy z nich pensjonowany radca finansowy zaś od kościoła śś. Piotra i Pawła pod rogatkę po głoby w pewnej części usuwać te niedogodności i
w najgorszym razie żeby nikogo innego na tro
nie nie osadzić tylko kardynała Monaco la Val- chód 37 zł. rozchód 30 zł.
Jan S t a n g 1, jest najbliższym krewnym Er lewej stronie deptak zrobić.
nie narażać nie jednego na niehybną chorobę.
12) Fundacja dr. Florjana Ziemiałkowskiego: nyego i upełnomocnionym przez całą rodzinę. Z
letta, obaj ci ludzie postanowili zmusić papieża
Zapytują się tedy mieszkańcy wyższego przed
Lecz jakźesz się dzieje w Strzyżowie ? Możnado odwołania praw, rządzących przyszłem kon- przychód 69 zł., rozchód 60 zł.
zamordowanym widywał się bardzo rzadko, ale mieścia Łyczakowskiego Radę miejską, czyli ich by śmiało powiedzieć, że korzystają z tego na u13. Fundacja posagowa gminy miasta Lwowa zapewnić może, że rachunki Ernye prowadził z nogi są gorsze od nóg tych panów radnych co poza dręczenie mieszkańców okolicy, którzy w pojęciu
klawem.
W rzymskiej Izbie deputowanych prawo ści imienia arcyktiężnjczki Gizeli: przychód 450 złr. największą skrupulatnością. W gotówce nie było miasto pieszo nie wychodzą? czynie ponoszą wszy p. K. nie muszą być obywatelami państwa konsty
rozchód
450 zł.
więcej jak 3.500 złr., które przygotowane były scy tych samych ciężarów, jakie Rada nakłada ? tucyjnego, ale dziką hordą azjatycką.
gające nadużycia duchownych — tak jak prze
14) Fundacja śp. Stanisława Gosiewskiego: na zapłacenie podatku. Świadek nie żąda bynaj czyli dzieci biedniejszej klasy ludności, które nie
widywaliśmy — większością przyjęte zostało. Za
P. K., któremu się zdaje, źe wezwani są naj
mniej wynagrodzenia szkody.
przychód
7438
zł.,
rozchód
9724
zł.
raz boso do szkoły uczęszczają, nie potrafią po mniej jego słudzy, poddani, odczytuje z uderze
stanowienia jest jednak godnym rozkład głosów.
Sędzia śledczy Jnliusz Naganowski po trembowelskich płytach chodzić? i czy Rada stara niem godziny 9ej imiona wszystkich, na co potrze
Pomiędzy wydatkami tej fundacji postawiono
Za przyjęciem tej ustawy głosowało 150 posłów,
a przeciw 100. Przecież konserwatywna mniej rubrykę: funduszowi miejskiemu od pożyczonych kazuje świadkowi rozmaite złote przedmioty, któ się o to umyślnie, aby te biedne dzieci do szkoły ba odpowiedzieć — jestem!, lub też bardzo często
szość Izby nie była zrazu tak liczną. Miała się sum (36.248 zł. po 9% za 1876 r.) — 2175 złr. re współoskarżony Zajączkowski zastawił nie uczęszczały ? wszak podobniej by było zanie daje się słyszeć wojskowe „her!"
ona do większości jak 1 do 5. Więc jakkolwiek i odsetki zaległe 1484 zł. co czyni razem 3659 we Lwowie.tŚwiadek rzeczy tych nie widział chać na teraz, jeżeli fundusze na to nie pozwalają
Biada jednak każdemu, jeżeli się nie stawi aułożenia chodnika z trembowelskich kamieni na kuratnie co do minuty, według zegara p'. K. o 9ej
kompletu wszystkich posłów nie było w danym zł.; otóż z tej kwoty gmina ściągnie tyle tylko, u Ernyego.
Jan Tiry, kapitalista, również krewny Wysoki zamek, jak to już teraz uchwalono, nato godzinie, bo inaczej i najsłuszniejsza sprawa przerazie, to zawsze stosunek ten mniejszości do o ile pokrycie pozwoli, — kwota więc należna
Ernyego był tego samego dnia, w którym mor miast zrobić chodnik na ulicy tak uczęszczanej padnle. Oddalónie zaś kilkumilowe, a więc trud i
większości jak 1 do l*/a zasługuje na uwagę. gminie powiększy się.
Dalej na porządku dziennym była naznaczona derstwa dokonano u swego wuja, który go pro przez wszystkie warBtwy społeczeństwa a szcze prawdziwa męka tak dalekiej podróży nie wytłu
Owoż przepowiadaliśmy już, że we włoskiej Izbie
domyślać się należy powolnego przetwarzania się sprawa gazowy, ale pp. radni zażądali, ażeby tę sił na drugi dzień dla oddania mu pieniędzy do gólniej przez uczącą się dziatwę ? zaiste takie za maczy kilkuminutowego spóźnienia, i nie złagodzi
sprawę odłożono do poniedziałku, ponieważ pragną zapłacenia podatku. Karol Inyentins, zegar-’ rządzenie jest nie do wytłumaczenia.
1 wyroku p, sędziego brzmiącego zawsze; „ponieważ
stronnictw.

niesiony, staje się silną, dźwignią, moralną i wie
le waży ńa szali opinii publicznej. Widzieliśmy
to w Grecji, Belgii, Irlandji, Węgrzech i Wło
szech; jeżeli uzyskały to, czego się domagały, to
nie przez indywidualne starania, ale popierając
ludzi, mających ich zaufanie i upoważnienie. Cza
ra goryczy w Polsce już przepełniona, ucisk do
szedł do swego maximum, i jeżeli naród nasz
żyje, pomimo stuletniej męczarni, winien to po
tędze ducha nieśmiertelnego i ciągłej na swe lo
sy baczności. Dziś głównie idzie o to, aby poło
żyć koniec rozbiciu, moralnemu podziałowi Pol
ski, jak to nieraz trafnie wyrażono, przez spotę
gowanie sił żywotnych umiejętnem ich zcentrali
zowaniem, przez rozwinięcie działania, zwłaszcza
tam, gdzie ono jest możliwe, w duchu naszym
tradycyjnym, pod godłem wiary i ojczyzny.
Nie jesteśmy za rozgłosem nierozważnym w
tej sprawie, szczególnie co do szczegółów; wszyst
ko w swoim czasie powinno być podane do wia
domości publicznej z przezornością, wymaganą
przez położenie wyjątkowe kraju, ale przywiązu
jemy wagę do oświecania urzędowej Europy w
chwili szczególniej, w której chcąc niechcąc musi
Słowian tureckich wyzwolić z pod jarzma prze
mocy, w której Moskwa sama się policzkuje,
broniąc tego w Stambule, co tak srodze prześla
duje w Warszawie, Wilnie i w Kijowie. Przed
stawiania te, na faktach i datach oparte, mogą
być użyteczne, szczególnie kiedy znajdują popar
cie w organach opinii publicznej. Już w War
szawie sami Moskale zapowiadają pewne zmiany
rządowe na korzyść naszej narodowości. Bądźmy
moralnie skojarzeni i pracujmy, a dożyjemy lep
szych czasów.

Z Bukaresztu donoszą, że Izba postanowiła
codziennie oprócz dziennego, odbywać jeszcze
nocne posiedzenie. Dzienne będzie poświęcone de
batom budżetowym, a nocne wszelkim innym
sprawom.
Z Meksyku wieść nadchodzi, że Porfirio
Diaz wziął w posiadanie już całą rzeczpospolite,
z wyjątkiem dwóch stanów Sinaloa i Chihuahua.
Iglesias uciekł do Mazatlanu, a Lerdo de Tejado
do San Francisco. Tym sposobem skończyła się
wojna domowa. Ale czy pokój potrwa długo?
Wątpić można, zwłaszcza że charakter takiego
awanturnika jak Diaz, nie daje w tej mierze ża
dnych rękojmi. I pewno wkrótce przekonają się
Meksykanie, jak wiele stracili, odstąpiwszy tak
dobrego i wytrawnego administratora, jakim był
Lerdo de Tejado.

Kronika miejscowa i zamiejscowa,
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się (o jednę lub kilka minut) spóźniłeś, dochodzę- Bzy do wiadomości, że dochód z koncertu p. Wł.
Wiadomości literackie, naukowe i
dostarczył Blandowskl, się rozszerzyła Przeciwko z Żółkwi. T. Jotejko z Odessy, A. Schuell z Tar
c
' : ą“
Żeleńskiego wynosił 391 zł. 58 c., zamianowało
nie zostało__zaniechane.
artystyczne.
właścicielowi gospodarstwa Kaliwodzie wprowa nopola.
Jeżeli zaś wezwany jest na świadka, nie do- znakomitego artystę członkiem swym honorowym,
HOTEL ANGIELSKI: St. hr. Konarski z
— W Akademii umiejętności w Krakowie, od dzono śledztwo i spowodowano uwięzienie tegoż'
wzywany.
Na końcu posiedzenia postanowiono podać do Wy- było się dnia 20. b. m. posiedzenie Wydziału ma Także dla zapobieżenia dalszemu wprowadzaniu Dubiecka. St. Brykczyński z Pacykowa. St. Dewie się nawet w jakiej sprawie był wzywany,
Każdy też i najdalej oddalony od Strzyżowa, działu krajowego prośbę o podwyższenie subwencji
zarażonego bydła, wydano rozporządzenia, aby rych z Królestwa. J. Kozankiewicz z Ostrowa.
"
' ' na tę godzinę
•
i sądu
, sta-1l
nrządzony na dochód zakładu św. Józefa tematyczno - przyrodniczego pod przewodnictwem zamknięcie granicy obostrzyć i według potrzeby, A. Czołowski ze Stanisławowa. F. Poeckh z Ba
stara się punktualnie
do
prof. dr. Piotrowskiego. Prezes Akademii dr. Majer
wić, lecz jakże sobie p. K. postępuje. Otóż po w sali hotelu Saskiego, wypadł świetnie pod każ odczytał rozrprawę: „Pomiary włosów w przekro obsadzić granica wojskiem.
dylowa. J. Jackowski z Czucztuan.
przeczytaniu wszystkich wezwanych o godzinie 9ej, dym względem.
Pomór jaki w tak licznych miejscowościach
HOTEL KRAKOWSKI: M. Falkowski z Głu
ju poprzecznym, jako cecha etnologiczna w zasto
nie mogąc naturalnie wszystkich spraw, których i
Niemiec
wybuchnął,
stanowi
klęskę
niezwykle
smu

chowa. M. Gruszecki z Szlązka. T. Heniczek z
— Akwisgran 23. stycznia. Dziś o godz. 8ej sowaniu do ludności galicyjskiej/ W dyskusji nad
po kilkadziesiąt na raz wyznacza, od razu zała
tne
następstwa
sprowadzającą.
Obecnie
dotyka
ta
Netrebki.
J. Jordan z Batiatycz. J. Kwieciński z
zrana, w lasku paulińskim odbyt się pojedynek na tą rozprawą brali udział oprócz autora: dr. Blutwić, każę czekać przez cały dzień na dworze, aż
pistolety midzy politechnikami Adamem Kosińskim menstok, dr. Piotrowski, dr. Karliński i dr. Jan klęska wielkie zbiorowiska ludzi, którym nie tylko Sokala. E. Wysoczański z Buska.
do powtórnego zawołania.
HOTEL KUHNA: Z. Słoniewski z Tarz Królestwa Polskiego z Częstochowy, a Karolem czewski. Następnie odbyło się posiedzenie admini brak mięsa, ale także brak mleka zagraża. W na
Gdyby zaś i na to drugie wezwanie natych
Rzemą z prowincji nadreńskiej. K. tak nieszczęśli stracyjne w dalszym cią£u poprzedzającego. Prof. stępstwie dotknie klęska ta i gospodarzy naszych, nopola.
miast nie stawiono się, cała srawa znów przepada.
HOTEL LAZARUSA: M. Balizer z Krakowa.
wie w piersi trafiony, iż natychmiast życie ukoń dr. Piotrowski zdał sprawę z posiedzenia komisji gdyż większe ilości pięknych opasów, jakie nasi
Tym sposobem p. K. zmusza wszystkich, by
czył. Przyczyną pojedynku była obraza honoru. — balneologicznej, na którem uznano za stosowne, gospodarze produkują, nie znajdą odbiorców skoro H. H. Steinberger ‘ z Czerniowiec. S. Płatka z
cały dzień nie raz na zimnie wyczekiwali.
wywóz
do
Berlina,
do
Hamburga
będzie
zakazany.
Lipska.
Pogrzeb pana K., według tutejszego zwyczaju, od ażeby uprawę balneologii krajowej i opiekę nau
W tych warunkach pocieszającą gospodarzom
Dziwimy się tylko bardzo, że ze wszech miar będzie się we środę wieczorem. R. oddał się sam kową nad zdrojowiskami krajowemi powierzyć To
godny i powszechnie szanowany naczelnik sądn p. w ręce władzy.
warzystwu lekarskiemu krakowskiemu, albowiem te naszym udzielamy wiadomość, że polsko-francuskie
PRZEDSTAWIENIE WIECZORNE.
R. może pozwolić na takie postępowanie p. K. i
prace nie tyle zostają w związku z zadaniem aka towarzystwo importu mięsa dla Paryża wysłało
W teatrze hr. Skarbka— Z Poznania piszą, że budowa fortów pod demii umiejętności, ile z zakresem działania Towa swego pełnomocnika pana Gorges do Prus Zacho
nie przedstawi mu, że tylko ludzkie i godne czło
W sobotę dnia 27. stycznia 1877.
wieka wykształconego postępowanie, nadaje powa miastem ma być w bieżącym roku prowadzona da rzystwa lekarskiego Wydział podzielając w zupeł dnich, aby ztąd mięso do Paryża wysyłał.
Piąty występ p, F. Cieślewskiego, pierwszege
Mięso pięknego wołu, zakupionego w Brąchgę i poszanowanie tak sądowi, jako też i sę lej pospiesznie. Nie tylko roboty przy trzech for ności to zdanie, rozwiązał komisję balneologiczną
tenora opery warszawskiej.
tach VII, VIII i IX pod Jerzycami, Jnnikowem i akademicką, przekonany, że jej czynności obejmie nówku, spreparował pan Gorge swoim sposobem,
dziemu.
którego
przez
dwa
lata
w
Ameryce
i
tyleż
lat
w
Dębceui,
prowadzone
będą
dalej,
lecz
w
roku
bie

Wątpimy zaś, czy p. prezydent sądu w Rze
skutecznie Towarzystwo lekarskie krakowskie. Naszowie i c. k. sąd kraj. wyż. w Krakowie wie o żącym rozpoczną budowę trzech nowych fortów, i kopiec na wniosek prezesa akademii dr. Majera, Anglii używał, i wysłał na próbę do Paryża. — Opera w 4 aktach a 5 obrazach. Muzyka St. Mo
to
mniejszego
pod
Dębcem
i
dwóch
większych
na
jako przewodniczącego komisji antropologicznej, je O rezultacie próby i przyjęciu mięBa przez prasę
tem postępowaniu p. K.
niuszki, słowa Jana Chęcińskiego.
prawym brzegu Warty, pod Starołęką i Łącznym dnomyślnie zatwierdzono wybór p. Klugeru Wła francuską, podamy czyteliJkora wkrótce szczegóło
Liczne zaś skargi, i żale niech raz dójdą do
Kapelmistrz pan Jarecki.
we wiadomości.
młynem. Roboty i dostawa materjałów do budowy dysława na członka tejże komisji.
Nowe dekoracje pęzla p. Diilla, dekoratora teatru
uszu pp. przełożonych, a może wtenczas będziemy wszystkich fortów oddaną będzie przez snbmisję,
Zwracamy gospodarzy naszych uwagę, że wo
— Przegląd sądowy i administracyjny zawiera
mieli w Strzyżowie prawdziwy przybytek spra
lwowskiego, mianowicie:
której termin wyznaczono na 6. marca. Przedsię w nr. 1. do 4. następujące rozprawy: dr. Ernesta ły bardzo tłuste, ważące przynajmniej 600 klgr.,
Akt I. a) Obóz polski w zimie, b) Wnętrze dwor
wiedliwości.
biorca budowy wielkiego fortu musi wykazać kapi Tilla „O zawisłości prawa hypotek i, dr. J. Klu- które s.ę dla wybrednych paryskich halli kwalifi
— Tarnów dnia 25. stycznia. Dziś po połu talu obrotowego 75.000, a mniejszego 30.000 ma- czyńskiego o zakresie prawa opodatkowania się kują, zakupywać będzie p. Gorges,, bić prawdopo ku polskiego. — Akt II. Dwór Miecznika. — Akt
III. Sala prababek.
dniu pod przewodnictwem hr. Józefa Mencińskiego rek. Kaucji musi stawić 30.000 odnośnie 13.000 gmin, M. Z. o materjałach do ustawy cywilnej i dobnie w Włocławku^! w Toruniu, i wagonami wy
Kostiumy nowe podług wzorów Matejki i Gierym
odbyło się przedwyborcze zgromadzenie wyborców marek.
p. dr. Izaaka Kasparka o metodzie badania w na syłać do Paryża.
skiego, zbroje hussarskie wyrobu p Kossowskiego
z kurji większych posiadłości. Hr, Męciński odczy
Ktobykolwiek więc bydło miał odpowiednie,
O S O B
- Y.
“
— N asi natnraliści. Jak wiadomo, po krań- ukach politycznych, o wyborach do lwowskiej Izby zechce donieść o tern do Torunia (Thorn W. Pr.)
tał najprzód list p. Sawczyńskiego, który wybrany
dyscyplinarnej
adwokackiej.
Z.
nr.
4
rozesłano
P. Koncewicz.
w Tarnowie złożył mandat jedynie na życzenie ko cowo-południowej Ameryce podróżuje obecnie war spis rzeczy rocznika pierwszego, z którego okazu pod adresem „A. Śniegocki*, podając cenę za cen Miecznik
Hanna
)
.
,
,,
Pna
Gabbi,
szawianin
pan
Stolzman
razem
ze
znanym
już
da

mitetu centralnego. P. Sawczyńskiw gorących sło
Jadwiga) Je^0 córki
je się, jak bogatą była treść tego rocznika Re tnar wagi żywego zwierzęcia.
Pni Tańska.
wach podziękował za wybór tak dla siebie za wniej podróżnikiem i zoologiem panem Konstantym jestr według paragrafów ułożony, ułatwia korzystanie
Nadmieniamy, że jak woły, tak też skopy i
szczytny. Następnie hr. Męciński postawił kandyda Jelskim. Z wycieczki tej zapowiedziany jest sze z tego rocznika jakby z podręcznik?, lub zbiorn wieprze, ostatnie jednak nie zbyt tłuste p. Gorge Pan Damazy, totumfacki
. *
Miecznika, Btarający się
turę hr. Władysława Koziebrodzkiego którą wy reg ciekawych listów pana Stolzmana; tymczasem orzeczeń i noimaliów w zakresie sądowym i ad zakupywać, zwierzęta te bić i spreparowane z nich
o
względy
Hanny
P.
Mikulski.
ziomek
nasz
pan
Władysław
Kluger
zajmujący
ka

mownie poparł dr. Rutowski.
mięso do Paryża wysyłać zamierza.
Zbigniew ) .
P. Tercuzzi.
tedrę szkoły inżynierskiej w Limie, ogłosił „Listy ministracyjnym.
Bliższych wiadomości w miarę wzrostu ekspor Stefan
Hr. Koziebrodżki w dłuższej przemowie wy- z Peruwji* opisujące przeważnie wycieczki do Kor) UUS9arze
p. Cieślewski, jako gość.
tu czytelnikom naszym udzielać będziemy w tej
łustczył swój pogląd na sprawy krajowe, z prze dyljerów.
Cześnikowa,
ich
stryjanka
Pna Wajcówna.
że produkcja opasów korzystnych w pamówienia tego kilka ważniejszych wspomnę ustę
Gospodarstwo, przemysł i handel. nadziei,
Maciej, były żołnierz, Btary
ryskiem
towarzystwie
dla
kraju
naszego
znajdzie
— Bankructwa w Moskwie mnożą Bię w
pów. Przedewszystkiem mówca zwrócił uwagę na
sługa Zbigniewa i Stefana P. Zboiński.
Sprawozdanie tygodniowe lwowskiej. Izby odbiorców, tym korzystniejsze przedsiębiorstwo to Skołuba, klucznik w domu
gwałtowną potrzebę ratowania naszych stosunków sposób przerażający. Według „GołosuJ, w samym
wiejskich, tak większej jak i mniejszej własności, Kazaniu, obecnie sądy rozpatrują 112 spraw o ban handlowej i przemysłowej o cenach zboża i produk dla rolnictwa naszego przedstawia widoki, że tak
Miecznika
P. Borkowski.
a konstatując szczupłe atrybucje sejmu, twierdził kructwo. W ślad za ogromną kradzieżą, wykrytą tów, zrealizowanych na placu lwowskim, w ciągu krew jak odpadki — flaki, głowa i kości — w Marta, gospodyni w wiosce
miejscu na nawóz pomocniczy sposobem p. Gorgesa
jednak iż w tych granicach jakie ma, sejm przez w kijowskim banku handlowym, wyszły na jaw w tygodnia od 14. do 21. stycznia 1877 r.
Zbigniewa i Stefana
Pna Szirer.
konsekwentną a wytrwałą pracę nie jedno może Kazaniu fałszywe weksle na 480.000 rubli. Wyżej
(Korzec pszenicy 77 Klgr., żyta 73 Klgr., przerabiać się będą.
Grześ, parobczak
P. Wojnowski.
Jeżeli mięso naszego bydła nie będzie zbyt
zrobić. Przechodził kwestję gminną, drogową, szkol wspomniany dziennik opowiada, że aresztowano tam jęczmienia 64 Klgr., owsa 45 Klgr., hreczki 64
Ochmistrzyni
Pna
Wajglówna.
ną. W kwestji gminnej popierał wniosek posła Du trzech kuratorów masy upadłości jednego z boga Klgr., kukurudzy 82 Klgr., prosa 82 Klgr., grochu drogie, możemy go dla Paryża znaczną ilość pro
Hussarze, luzacy, wieśniacy, wieśniaczki, goście
dukować,
a
kompania
będzie
rok
cały
z
wyjątkiem
tych
niegdyś
kupców
miejscowych,
jako
podejrza

najewskiego — ale tylko co do gmin zbiorowych,
82 Klgr., koniczyny 82 Klgr.)
Miecznika, myśliwi.
lipca i sierpnia wielkie ilości wysyłać.
i twierdził iż gdyby nawet był za całością wniosku, nych o sprzeniewierzenie.
Zboża: Pszenicy 100 kilogramów od 9 50
Rzecz dzieje się na początku XVII. wieku, w ak
to byłby jednak przeciw połączeniu wszystkich
cie I. w obozie i w wiosce Stefana, oraz Zbignie
— Pomnik Bema. W Maros Varsarhely sta do 11— zł.
kwestji i starostw i Rady powiatowej i namiest wiają Węgrzy pomnik jenerałowi Bemowi. Wśród
wa. Akt II. III, 1 IV. w dobrach Miecznika.
Żyto 100 kilogramów od 7 75 do 8'50 zł.
nictwa i wydziału — z kwestją gminną, ahy połą prac przygotowawczych pokazało się, że z tak roz
W 4tym akcie mazur w 6 par układu p. Aleks.
Jęczmień 100 kilogr. od 5-50 do 7' — zł.
czeniem tem nie stworzyć coś nakształt nowej re powszechnionych portretów rodaka naszego żaden
Kosińskiego.
Owies 100 klgr. od 6 - do 670 zł.
zolucji, niełatwej do przeprowadzenia — kwestja nie jest prawdziwy. Tak przynajmniej dowodzi p.
Panna Gabbi i p. Tercuzzi, odśpiewają swoje
Hreczka 100 klgr. od 6 50 do 7-— zł.
gminna należy do ustawodawstwa sejmowego, inne Gabriel Tussai w jednym z numerów dziennika
Tarnów d. 26. stycznia. Władysław
partje po polsku.
do Rady państwa, a nam przedewszystkiem i nade- Udagyar Polgar, z czerwca 1876 roku, nadmieniając,
Kukurudza 100 klgr. zeszłoroczna od 5 75 do hr. Koziebrodzki wybrany jednogłośnie po
Początek o godz. 7. wieczór.
wszystko iść powinno o załatwianie kwestji gmin że nie było moŻDa nakłonić jenerała Bema, aby 6-25 zł., kukurudza nowa od 5 40 do 6-— zł.
słem z kurji większych posiadłości.
nej. Hr. Koziebrodzki dodał iż przy zbiorowych chwilkę posiedział malarzowi do narysowania por
Proso 100 klgr. od —•— do —•— zł.
Nie zupełnie dokładną trść podał wczoraj
gminach należałoby zaprowadzić sądy pokoju tretu. Jedyny prawdziwy portret z natury posiada
KURS GIEŁDY WIEDEŃSKIEJ.
Zboża strączkowe: Groch 100 kilogram
szy telegram z mowy ministra lorda Northcote,
i że odpowiedni wniosek sejm uczynić by powinien, pastor protestancki J. Dick we wsi Leiden w Sied od 6"— do 9'—zł.
WIEDEŃ 26. stycznia 1877.
mianej
w
Liwerpolu.
Dziś
otrzymujemy
dodatko

a sądy pokoju zapobiegłyby znacznie szerzącemu miogrodzie. Portret ten powstał w Bposób nastę
Soczewica 100 klgr. od —•— do —’— zł.
godzina 10. minut 52 przed południem.
wy
uzupełniający
telegram;
się pieniactwu między naszym ludem i przyczyniły pujący: Gdy w r. 1849 sędziwy jenerał z oficerem!
Akcje kred.
Fasola 100 klgr. od 7*— do 10-- zł.
143.—.
Anglo-austr.
77.—
do jeno umoralnienia co do działalności sejmu, swymi siedział razu pewnego przy stole w ogro
_
—.—.
Bobik 100 klgr. od 6'25 do 6 75
n_ zł.
Llverpool d. 26. stycznia. Na wczo Unionsbank
Vereinsbank.
mówca twierdził iż w obec tak smutnych rezulta dzie oberży pod „Zielonem drzewem* w KronsztaKolei
Kar.
Lud.
206.
—
.
Wyka 100 klgr. od 6'— do 6 75 zł.
Koląj połud.
74.50
rajszej uczcie kanclerz skarbu w mowie swo
tów wyborów, powinno by się zawiązać w sejmie cie (w Siedmiogrodzie), siedzący przy drugim stole
Nasiona: Koniczyna 100 klgr. od 60 zł. do jej zbijał zdanie, jakoby konferencja się nie Franko-austr.
—.—.
Losy tureckie. —.__
wielkie stronnictwo pracy organicznej, robił nacisk malarz Hertel ukradkiem naszkicował portret i po 95 zł.
Losy z r. 1860 —.—.
Oblig. indem.
powiodła.
Oświadczył,
że
jakkolwiek
konfe

na porozumienie posłów przed sejmem tak aby w stać wojownika naszego i to tak wybornie, że gdy
Staatsbahn
Tymotka 100 klg. od —•— do
—.—.
— zł.
Wied. Tramw. _ ;__
rencja nie zupełnie dopięła celu, wszelako Ostbahn
główniejszych zarysach zdania były wyrobione, i później baron E6tv6s, objeżdżając Siedmiogród,
■ ——.
Anyż 100 klgr. od —do —>
zł.
Napoleondor
9.90'A
aby przez to prace sejmowe raźniej postępować ujrzał u pastora Dicka ten portret, zdziwił się
Anyż płaski 100 klgr. od 2142 do 24'— zł. międzynarodową podejrzliwość i zazdrość u- nRbel papierowy —.—.
Usposob. słabe.
mogły.
Kminek 100 klgr. od 47-— do 53 57 zł.
wielkiemu podobieństwu i chciał go nabyć dla peWIEDEŃ 26. stycznia 1877.
śmierzyła, skutkiem czego teraz szanse po
Nasiona olejne: Rzepak zimowy 100 klgr. koju lepiej stoją jak przed konferencją.
godzina 2. minut 30. po południu.
Po przemówieniu hr. Ko ziebrodzkiago kandy szteńskiego muzeum narodowego; ale pastor nie
16
—
do
18-45
zł.
od
chciał rozstać się z cenną pamiątką.
Akcje fran.-aust. 9.—.
Węgier, kred. 112/75
datura jego jednogłośnie uchwaloną została.
Rzepak letni 100 klgr. od 16-— do 16'50 zł. Utrzymanie pokoju możliwem jest tylko przy Anglo-austr.
60.—.
Następnie hr. Rey zwrócił uwagę zgromadze
Unionsbank
53.—
— Szklanne węże. W wspaniałem akwarjum
Rzepik zimowy 100 klgr. od 16'70 do 16'75 zł. skrupulatnem unikaniu podniecali do wojny. Kolej Kar. Lud. 205.25.
nia co do kwsstji propinacyjnej, która sankcjono nowojorskiem na Brodaway, dokąd niedawno przy
Nordbahn
181,75
Rzepik letni 100 klgr. od 15'75 do 16'— zł.
Otóż to uzupełnienie wczorajszego telegra Kolej połudn.
74.50.
Kolej Alfbld.
waną przez Npana nie rozwija się dalej, z powodu wieziono z północnych wód Spokojnego oceanu ży
97.73
Lnianka 100 klgr. od 12'— do 14' — zł.
mu stwierdza najzupełniej nasze wywody, w arty Kolej Elżbiety 137.50.
Kolej Lw.-czer. 111.—
iż wniosek ministerstwa w Radzie państwa posta wego wieloryba, znajduje się także okaz zwierzę
Nasienie lniane 100 klgr. od 12 — do 14' — zł. kule: „Gołos o zamiarach Moskwy1' umieszczone, Węg. Nordostb. 92.75.
Rndolfsbahn
wiony o uwolnienie dokumentów propinacyjnych od cia nader osobliwego, a mianowicie rodzaj gadu,
104.25
Nasienie
konop. 100 klgr. od 8 55 do 9 25 zł. iż lord Salisbury na konferencji, a Northcote w Wiener-Bauges. 10.—.
Węg. Ostban.
stępli nie może wyjść z komisji.
Wnosi więc, zwanego przez Chińczyków „szklannym wężem.“
Len
100
klgr.
surowy
od
—
•
—
do
—
•
—
zł.,
swej mowie usiłowali usunąć drażliwość Moskwy, Galie, indemniz. 83.-.
Losy z r. 1864 134.50
aby kwestję tę zgromadzenie przedyskutowało. Po Nieszkodliwy ten gad z głowy podobny jest do
ażeby tym sposobem powstrzymać ją od wojny. Franco-H. Bank —,—,
Verkehrsbahu
przemówieniu hr. Franciszka Mycielskiego zgodzo jaszczurki, oczy ma kształtne, a wzrok łagodny ; czesany —•— do —zł.
79.—
Chmiel 100 klgr. od 150-— do 250'— zł.
Ale ztąd daleko jeszcze do widoków pokojowych. Losy tureckie
17.70.
Baubank-Act.
no się na wniosek hr. Męcińskiego. aby uprosić o- lecz eo najosobliwsza, jest przytem zupełnie prze
Jotaż drzewny 100 klgr. od —•— do —zł.,
Ignatiew dotąd bawi w Stambule. Burze Kolej państw. 237.—.
Bankyerein
becnego członka Rady państwa ks. Eustachego San- zroczysty i kruchy jak szkło, i dlatego dano mu
58.—
zł.
czarnomorskie miały zatrzymać go w Stambule. Wied. Bauver. —.—.
Losy węgier.
guszkę, ahy kwestję tę podniósł w kole polskim w wyżej przytoczoną nazwę. Chińczycy utrzymują, słomiany od — •— do —
78.50
Miód 100 klgr. z woskiem od —•— do —' — zł., Kto wie, czy Ignatiew nie czeka aż wszyscy peł Akąje kredytowe —.—. Marki niemieckie ot. 60.80
Wiedniu i przesłał rezultat swoich zabiegów wy że w rzeczy samej można to zwierzę roztłuc jak
patoka od —•— do —•— zł.
nomocnicy i ambasadorowie odjadą.
Rosyjski rubel papierowy 1.54.
borcom.
naczynie szklanne 1 W Europie dotychczas żaden
Masło 100 klgr. —•— zł.
ogród zoologiczny nie posiada żywego okazu
Paryż d. 26. stycznia. „Havas:< umie Usposobienie; ustalone.
Łój 100 klgr.
zł.
Berlin, 24. stycznia. Russ. Banknoten 251.40. Cre
szklannego węża, którego ojczyzną są pustynie
szcza następujący telegram z Stambułu z
Wosk ziemny 100 klgr. —•— zł.
— Kraków 25. stycznia. W sobotę na do Azji środkowej.
dit. Act. 236.50. Lombarden 123.—. Galizier 84.10
Spirytus — za 10.000 litrostopni 30'75 zł. dnia wczorajszego: Porta z własnego popędu Staatsbahn —. —. RumAnler 13.20. Oesterr.-Bankchód reżyszera p. Podwyszyńskiego przedstawią tu
31— zł.
znane wam „Bankructwo Bjórnsterna.* — Wydział
zamierza wprowadzić żądane przez konferen noten 163.45. Usposobienie —.
Tow. muzycznego odbył pod przewodnictwem ks.
LWÓW. Sprawozdanie targowe z dnia cje reformy. Serbii i Czarnogórze już zaproAleksandra Czartoryskiego posiedzenie, i przyjąw25. stycznia 1876 roku : Pszenicy 100 kilogramów nował W. wezyr bezpośrednie porozumienie
Pociągi kolejowe.
10 zł. 17 c.; żyta 100 kilogrm. 8 zł. 15 c.; jęcz się z Turcją.
Przychodzę do Lwowa:
mienia
100
kilogrm.
6
zł.
39
c.;
ewsa
100
ki

o godziaie 5 minut 30 rano (pociąg po
płacą|
płacą! ^apłacą| żąda.
Angielski ambasador, lord Elliot odje Z KRAKOWA:
logramów 6 zł. 59 c.; hreczki 100 kilogrm. 7 zł.
spieszny);^
godz. 9 m.
nu 25 jriecąór
osobowy) ;
,,-------,_o „jdz.
wieczór (pociąg osobowy);
Lwów, z Izby handlo złr. w. a.
zlr. w. a.
złr. w. a
25 e.; prosa 100 kilogrm. — zł. — c.; grochu chał dziś do Brindisi, a pozajutro odjeżdża
o godz. 10 min. 85 przed południem (pociąg mięsuuiy).
wej dnia 26. stycznia.
Węg. poż. prem. po 100 zł. 73 50 78 75 Tow. kred. miej. 6 pr. w. a. 81— 82- 100 kilogrm. — zł. — c.;
soczewicy 100 kilo ją; Werther, Zichy i Gaicie na Triest. Z Z CZERNIOWIEC: e godzinie 9 minut 55 wieezór (poTureaka poż. kol. po 400 fr. 17 50 17 75 Galio, bank hip. 6 pr. w. a. 8620 8650
ciąg- -mspieszny), o godz. 8 m. 40 rano (pociąg mięJ. Akcje za sztukę.
„ Zak.kr.włośó.6pr.w.a. 9160 9220 gramów — zł. — e.; kukurudzy 100 kilogramów powodu panującej na Czarnem morzu burzy
szan' ); o godz. ______
____
2 m. 50___
popołudniu
(pociąg mieszany).
(bez kupona bieżącego.)
—
zł.
—
c.;
fasoli
100
kilogrm.
11 zł. 94 e.; ziem
Akcje bankowe.
Bana nar. austr. m. k. 5 pr.
STANlŚŁA^OWA
: (na
Z
TANISŁAWOWA:
(na Stryj)
Stryj): o godzinie 7 m. 58
205 — 207- Anglo-austr. po 200 zł. 120 77 60 77 75 »
Kolej gal. Kar. Lud.
■
» w. a. . . 9690 9710 niaków lOO.kilegrm. 3 zł. 86 o.; siana 100 kilog. Ignatiew dotąd jeszcze nie wyjechał.
wieezór (pociąg nr. 3); o godz. 8 m. 52 (poeiąg nr. 4).
_ Lwów.-Czerń.-Jassy 110 75 113 — Boaencred. an. 200 zł.
2 zł. 32 c.;*słomy 100 kilogr. 1 zł. 34 c.; metr kub.
Innych wiadomości telegraficznych dziś nie Z PODWOŁOCZYSK: (na dworzec w Podzamczu): o go
Banku hip. gal. po 200 zł. 211 - 215 — Zakł. kr. dla han. i przern. 142 40 .42 6 Obligacje pierwszeń
drzewa twardego 4 zł. 06 c.; miękkiego 8 zł. 02 c. ma. Z Budapesztu o dalszych losach rokowań
dzinie 2 minut 54 rano (pooiąg osobowy); o godz. 8
Banku kred. gal. po 200 zł. 209 — 213 — Zakł. kr. węg. 200 zł.
112 75 1 3- stwa kol. (za 100 zł.)
m. 8 popołudniu (pociąg mięszany).
ugodowych nic nie donosi Biuro korespondencyj
Miejski urząd targowy.
Tow. esk. n. ausL po 500 zł. 695 — 705 II. Listy zast. za 100 zł.
Z
PODWOŁOCZYSK.
(na dworzec lwowski główny: o
Albrechta po 300 zł. 5 pr.
ne, z tego wniosek, że nie ma nic do doniesienia
Lwów d. 25. stycznia 1876.
Franoo-austr. po 100 zł.
godzinie
10 m. 33 wieozór (pociąg pospieszny) o godz.
(bez kupona bieżącego.)
100
zł
..............................
67
—
672:>
tj., że rokowania te do żadnego nie doprowadzi
franco -węgior. po 200 zł.
84
15
88
25
Paryż,
26.
stycz.
Jour.Off.
ogłasza
zakaz
dowozu
8 min. 25 rano (pociąg osobowy); o godz. 3 m. 48
Alfóldz. 200 zł. 5 pr. ar. w. a. 6375 6425
Tow. kred. gal. 5 pr. w. a.
Gal. bank. hip. po 200 zł
po południu (pociąg mięszany).
Czeska z. 800 zł. 5pr. s. w. a
„
„ 4 pr. w. a. 76 70 77 70 Gal. bank dla hand.i przem.
1 przewozu przez Francję bydła rogatego (osobli ły dotąd celu.
Elżbiety po 5 pr. sr. w. a. 9150 92 — wie rasy stepowej), owiec i kóz z Niemiec, Anglii,
5 pr. okres. 88 25 8415
Wersal
dnia
26.
stycznia.
Przy
wy

po
200
złr
.....................
Odchodzę ze Lwowa:
Banku Łp. gal. 6 .
86 35 87 35
„
em.
1862
5
pr.
.
9125
9150
PrGal. zakł. kr. ziem, po200zł.
borach do komisji budżetowej bonapartyści DO KRAKOWA: o godzinie 11] min. 8 przed północą
„ em. 1870 5 pr. . . 8325 8375 Austrji, Moskwy, księstw Naddunajskich i Tureji.
III. Listy dłużne
Renton bank po 160 zł.
(pociąg pospieszny); o godz. 4 m. 40 rano (pooiąg
823 - „ om. 1872 5 pr. . . 8ifi0 ____
Banku nar. austr. po 600 zł..820
za 100 zł.
Pomór na bydło w Niemczech i eksport i posłowie z prawicy przyłączyli się do le
Ferdynanda pół. 5 pr. m. k 9975 10025
osobowy,) o godz. 4 minut 45 po południu (pociąg
200zł.
Banku pow.aust. po 200
J. Gal. zakł. kred, włośo. 6 pr.
mięszany;(
„
„ 5 pr. w. a 9450 9550 mięsa do Paryża. I. Klęska jaka spotkała w wicy, tak że lewe centrum i umiarkowana
549150
63
50
98
Unionbank
po
140
zł.
w. a....................................
G&l.K?L.300ał.5pr.< rs.w.a.l 1C675 10725 ostatnich dniach największe niemieckie targowiska lewica poniosły klęskę i z większości Gam- DO CZERN1OWICE: o godzinie 6minut 25 rano (po
Yereinabank po 100 zł
Ogól. roi. kred. zakł. dis
10225 10250 bydła, oddziała niechybnie na nasze stosunki szko
oiąg pospieszny); o godz. 11 minut 25 wieczór (po
79 50
Yerkehreb. pow. po 140 zł
Galioji i Bukowiny 6 pr.
bettystów składa się komisja budżetowa, tak
a H. em. 5 pr.
„
*9- 9950 dliwie.
oiąg nńęszany); o godz. 12 min. 3'J| z południa (po69 losowanie w 15 lat . 90 — 9110 Wied. bankver. po 100 zł
a HL em. 1871 800 9650 —
iż
Gambetta
znowu
wybrany
będzie
preze

eiąg mieszany).
Tow. kred. miej. 6 pr. w. a.
Przeprowadzenie jak najściślejsze wszelkich
(ŁaWÓWA : (na Stryj): o godzinie 6 minut
„ lV.em.a800ri.5pr. 8450 85DO
STANISŁAWO*
Akcje
kolei.
IV. Obligi za 100 zł.
Lw. Czer. Jas. I. em. 1865
środków, któremi berlińska służba zdrowia zarazę sem komisji.
(pociąg] nr. 1); o godz. 5 mis. 10 wieczór
83 26 84 25 Albrechta po 200 sł.. . 36 - 38Indemnizacyjne }jalic.
300 zł. 5 pr. srebr. w. a. 77- 7750 przytłumić jest w możności, może po czasie jakimś
(pociąg nr- 8)?
a
„„
.
w
7
j
sr<
)t,
96- 96ŁO Lw. Czer. J;js. II. em. 186,
Poż. kraj, z r. 1878 po 6 pr. 89 50 92 — Alfoldzkicj po 2
DO PODWOŁOCZYSK: (z głównego dworca): o god 6
dopiero przywrócić lepsze stosunki handlowe, cho
14 — 15 50 Dsiestrsańskicj
Losy miasta Krakowa
Dsiestra
300 zł. 5 pr. srebr. w. a. 77- 770
(Tylko w jednej csąici wczorajszego nakładu
‘ m.”k 1(18 25 138 75
min. — rano, (pociąg pospieszny); o godz. 10 min. 87
„
„
Stanisławowa 2150 23 50 _______
ciaż wątpić należy, by tej zimy handel bydłem
Elżbiety
Lw. Czer. Jas. III. em. 1868
drukowane):
wieczór (pociąg osobowy); o godz. 11 min. 45 w po
Ferdynanda
rdynanda
póła,
półn
po
1(XX:
800 zł. 5 pr. srebr. w. a. 6775 68'25 opasowem do normalnego wrócił stanu.
V. Monety.
łudnie (pociąg mięszany).
zł. m. k.
. .
1815
k..........................
>820 ~ Lw. Czer. Jas. IV. em. 1872
W jaki sposób zaraza do Niemiec wprowa
Dukat holenderski
. .
Londyn d. 25. stycznia. W zgroma DO PODWOŁOCZYSK: (z Podzamcsa): o godz. 11 m. 4
po fiW
200 Bf.
zł. w.
a. 124 50 125 c no Frauo. Józ. PU
W. »•
300 zł. 5 pr. srebr. w. a. — -- dzoną zoBtała, okaże śledztwo, tymczasem podają
Dukat cesarski ....
|
Kol. gul. Kar. Ludw. po 200
wieczór (pociąg osobowy); o godz. 12 m. 11 w po
dzaniu torysowskiem w Liwerpoolu oświad
Rudolfa po 300 sł. 5 pr.
Napoleondor
....
zŁ m. k. . . / . . 205 50 206łudnie (pociąg mięszany).
srebr. w. a....................
76- 7650 rządowe dzienniki, jako wiadomość pewną czer czył inininister skarbu, Northcote: Utrzyma
Pół imperjał rosyjski .
10 24]Lw. Czer. a Jas. po 200 zł. 110
75 11150 ,
1
em. 1869 po 800 zł.
paną
z
Reichsanzeigera
:
Pory
niniejszego rozkładu jazdy odnoszę
Rubel rosyjski srebrny
182 Mor. Szl. (cent.) po 200
się
do południka peszteńskieffo, godz. 13
nie
pokoju
jest
głównie
interesem
Anglji.
5 pr. srebr. w. a. 73- 7850
8go b. m. skonstatowano pomór bydła w powie
Rubel rosyjski papierowy
156 Anat pół. zach. po 200 zł. sr. 117
118
1872 pi 300 zł.
w
Peszcie
odpowiada godz. 12 m. 20 we
Pruskie bilety kasowe
„
„ lit-B. po200 zł. sr.
' 5 pr srebr. w. a. 7250 7275 cie strzeleckim (Grossstrelitz) na Szląsku w miej Rząd sympatyzuje z chrześcianami tureckimi, Lwowie.
100 Marek niemieckich
61 — 62- Rudolfa po 200 zł. sr. 102 50 104 —
Siedmiogrodz. fr. 500 pr. — — scowościach Kluczow i Zimnawoda, a w następnych ale mięszanie się w sprawy wewnętrzne Tur
Srebro ................................. 115 — 11776 25 76 75
dniach w Carolinenhof i w Grodzisku, wsiach leżą cji, byłoby krokiem, który wielkiego zasta
Kupony w srebrze . . 114 25 116 50 Siedmiogr. po 200 w. a. sr.
JST adesżane.
Papiery loteryjne (sst)
Staateeisb. Ges. 200 zł. w. a. 237- 238
cych w tymże powiecie.
Wiedeń, 24. stycznia
Sfidbahn po 200 zł. srebr. 74 25 74 75 Zak. kr. dla handlu i prz. 16150 162
nowienia wymaga. Rząd nigdy wobec Mo
Dr.
Jakób Horowitz
I4go
przekonano
się,
że
obory
dwóch
komisjo95
50
96 — Klary po 40 zł. m. k.
Tramway wied. po 200 zŁ
3525 36Powszechny dług pań
otworzył swoją, kancelarję w Tarnopolu.
Węg. galio. (Łup.) po 200 77 — 77 — Keglevich po 10 zł. m. k. 17- 18— nerów dla handlu bydłem p. Gorris i Wick w Al- skwy nie rywalizował. Nie zamierzał on
stwa (za 100 zł.)
Wagiera. pół. wschód, po
Krakowska po 20 zł.
1450 15- tonie mają zarazę, a nazajutrz sprawdzono, że by nigdy prowadzić wojny w obronie Turcji.
Ront, austr. w banku. 5 pr 61 25 6140
200 źł. sr........................ 9075 9125 Paliły
po 40 „
8350 34- dło fabryki cukru Concordia pod Brzegiem na Szlą
Porta postąpiła nierozważnie, odrzucając
„
„
w sreb. 5 „ 67 50 67 70 Węg. wsch. (Ostb.) po 200
Rudolfa
po 10 , n •
1360 14—
Dr. Medycyny KARCZ
sku podlega zarazie.
1889 całe losy (m. k., 282 - 284 — Węg. zacb. (Westb.) po
Ks. Salm po 40 „ n •
4150 4'250
propozycje mocarstw. Sekretarz stana Cross
S <4 1889
losu
,
284
—
282Według Reichsanzeigera, wprowadzono zarazę
88 - 88 50 St. Genois po 40 „ „ . 26- 28 —
200 zł. w. a....................
od
kilkunastu
lat specjalista i autor „Pora
1854 po 250 zł. 4 pr. 1(7- 107 50
Stanisławowska (poż.) po
do wszystkich tych obór z bydłem, które właści rzeki", iż widoki utrzymania pokoju są teraz dnika w słabościach wenerycznych a przy
£•§“ 1860,500zł.w.a.5 „ 113 25 113 75 AJkcje przemysłowe.
jO zł. w. a.
... 22- 23- ciel gospodarstwa p. Kaliwoda w Rosbergu, po większe, niż od dawna
8-g 1860,100 „ „
„ 120 50 121 50 Budow.Tow. atist. po 200zŁ
datkiem o Samogwałcie44 leczy gruntownie wszel
Waldstcin po 20 zł. m. k 16- 27P”2 1864’100 J
134 50 135 —
,
, wied. „ 100 ,
WindiszgrStz po 20 sŁ „ 27— 88- mimo istniejącego zakazu przez granicę wprowa
kie słabości weneryczne i skórne, tadziei zgubne skutki
Renta złota 4 pet.
. . 7450 7465
dzić zdołał; od tegoż Kaliwody zakupili handlarze
„ tanich pom. „ 100 ,
samogwałtu: pollucje i impoteneją. „Poradnik41 (drugie
Przyjechali dnia 26. stycznia 1877.
Listy zast. dom. po 120 5 „ 14150 142 50
(Dewizy 3 miesięczne.)
w Grodzisku i rzeźnik Blandowski w Bytomiu
Oblig. indem. (100 zł.)
Listy zast. (sa 100 zł.)
Berlin 100 mark. . . . 6075 6095 woły; w powiecie strzeleckim powstał pomór w
HOTEL ZORŻA: E. br. Hohendorff z By- wydanie) kontuje 1 zł. 20 ct. — Ordynuje codzień od
godz.
3—10 i od godz. 2—4 we Lwowie, ul. Wałowa 1. 8.
Galicyjskie......................
1W—
_ Frankfurt 100 mark . . 6075 6095
8340 88 90 Boden ored. allg. 3st. 5 pr. s. 10550 106
szowa. A. Zaleski z Moskwy. O. hr. Borkowska z
Bukowińskie
.... 81 25 81 75 _ Bplac. w 83 lat 5 pr. we. 89 25 89 78 Hamburg 100 mark. mark 6075 6095 pewnej gromadzie wołów, które handlarze z Gro
Udiielą takie rady lekarskiej listownie i wywła lekarstwa
Ponikwy.
K.
Szallski
z
Chodaczkowa.
J.
Wertdziska
dostarczyli,
również
zaraza
w
Altonid.i
w
Inne publiczne pożyci.
76 50 77 _ Londyn 10 ft. eterL . . 1*2480 12505
"Węgier, poż ke'. pa} 21 zł.
83 50 85 _ Paryż 100 frank. . . . 4950 4965 fabryce eukru Concordia pod Brzegiem, prawdopo heimer z Wiednia.
HOTEL EUROPEJSKI: Schwarz, pułkownik
5 proc. ...
9925 99 75
dobnie (przez wprowadzenie sztuk, któryeh tamże

Straszny dwór

Telommy i astatnw wiadomości.

100 morgów gruntu

Podziękowanie.

F.1

w glebie pszennej' w jednym kawałku w
Dotknięci dnia 9. listopada roku powiecie
,
Złoczowąkim pod bardzo kowarunkami, natychmiast do
bież, pożarem, widzimy się być spowo- rzystnemi
i
Na tym gruncie cięży pożycz
dowani c. k. uprzyw. austriackiemu To- sprzedania
■
ka, potrzeba więc tylko gotówki 5.000
warzystwu ubezpieczeń od ognią „Tło-zlr.
;
Grunt ten może być także rozparce
nau“ a szczególnie jeneralnemu ajento- lowany.
,
Bliższa wiadomość w Biurze
i ogłoszeń J.
wi Wmn panu Jakowetz w Czerniowcach,wywiadowczem
1
Dolińskiego
we Lwowie.
tudzież głównemu ajentowi p. Abrahamo- 1
wi Neider W Kołpmyji, za wyświadczoną;
gorliwość przy zrealizowaniu poniesionej
straty i wypłaceniu zabezpieczonej sumy
10.441 zł. 90 ct. za krestoncję, pożarem
w Pjadykach pochłoniętą, wynurzyć nasze
podziękowanie, polecając wzmiankowane
Towarzystwo wszystkim panom właści
cielom dóbr i panom dzierżawcom.
Pjadykl 10. grudnia 1876

abłka

KII

licytacja.

ulubione tańce karnawałowe,
„Swoboda i Wesołość", Walce
op. 156, tena 1 zł.
„Cri-.Cri“, Polka fnneuzka op.
151, cena 50 cL
„Wieczna łza", Polonez op. 148,
cena 60 ct.
1354 3—?
Dostać można ve wszystkich
księgarniach.
GŁÓWNY SKŁAD
w księgami

KANDYDACI
którzy w jakimkolwiek kierunku
starają się o POSADY przez
Biuro wywiadowcze J.
Trelińskiego we Lwowie
zechcą natychmiast nadesłać do
Binra odpisy wszystkich swoich
świadectw i rekomendacji,-jeżeli
tego dotąd nie uczynili.

Zarząd

firmy
„J. Ostrowski i Syn“ po
dają do wiadomości, iż złote
i śrefiine towary jakoteż ta
kowe z chińskiego srebrz, po
cząwszy

K. WILDA.

ćotlzipanie w drodze

jadać z Angielskiego hotelu na główny
dworzec kolejowy pierścionek zloty
ślubny oznaczony literami K. K- 2 In
1873. Znalazca otrzyma 15 złr.
nagrody.
138b 1—2

utrzymuje główny skład na Galicję

we Lwowie, w rynku 1. 42.

Kropli amerykańskich i Eliksiru

publi

dotychfzasuwem sklepie we Lwowie
w i ynku) wysprzedawać bętlzie.

3—1C

od bólu zębów

GROMNICE

Hipolita Majewskiego z Warszawy,
które na wystawach w Petersburgu, Moskwie i Wiedniu nagrodami
zaszczycone zostały. Oprócz w składzie głównym krepie nabyć możua
także w aptekach pp. dr. FI. Sawiczewskiego, W. Redyka i J. Trauczyńskiego w Krakowie; w Czerniowcach u J. Sobnirchs, w Gnieźnie
u P. Schumana; w Wiedniu u J. Pserhofera,
12’27 4—?

w największym wyborze od 15 ct. .
do zł. 1.20 za sztukę
w handlu
1862 3- ?

W. Marszałkiewicza
we Lwowie ni. Krakowska 1 6.

1379 3—3

Dobra na sprzedaż.
W powiecie IJsliim 560 mor•gów. pół. gudz. od kolei, dom mie
szkalny murowany, budynki go»po
darcze w dobrym stanie. Cena 40.CÓ0
zł., dług w wiedeńskiej Credit Ań.
stallt 10.020 zł.
W powiecie Bobreckim 788
morgów, mila od kolei — czarnoziem, obszerny dom mieszkalny, liczne
budynki gospodarskie w dobrym sta
nie, gorzelnia; Cena 110.000 zł.
W powiecie Żółkiewskim 3
folwarki, 31/, mili ode Lwowa 8(0
morgów czarńoziemi, budyki muro
wane. Cena 110.000 zl. Można na
być pojedynczemi folwarkami.
W powiecie Kałuskim 490
morgów, liczne budynki i w bardzo
dobrym stanie, propinacja.
Cena
54.C00 zł. Można nabyć pojedyncze
parcele wraz z odpowiedriiemi bu
dynkami.
W Stanisławowie realność, skła
dająca się z domu mieszkalnego, bu
dynków gospodarskich i 30 morgów
gruntu ornego w pszennej glebie
wraz z inwentarzem (2'J krów). Cena
12;000 zł. Realność ta uloże być wy
dzierżawiona za roczny czynsz 1( 00 zł.
Bliższą wiadomość udzieli Biuro
wywiadowcze i ogłoszeń J.
Polińskiego we Lwowie, gdzie
jeszcze o ihnóstwio innych majątkach
i 'realnościach, będących na spyzedaż
tak we Lwowie jak i na prowincji, do
wiedzieć aię można.
1388 1—1

8t Markiewicza

1285

cznej licytacji (w

dzierżawca dót r.____ ,

zgubiłem

roiseła najstaranniej handel

od 27. stycznia .877

B. Fischbach & Comp.
Dnia 18. stycznia r. b.

upadłości

J

pteka

tyrolskie deserowe
po 6, 10 i 15 ct. sztuka

i różne świeże OWOCE

«Wyborne Pierniki f

I
I
I
st

własnego wyrobu,
Paczka 40 c. Sztuka 5 et.
Toruńskie,
Fru - Frti,
Wanilowe,
Pomarańczowe,
Czokoladowe,
Anyżkowe,
Cytrynowe,
1339 4-12
Różanne,
poleca

|
i

L. 1994/77.

L. 224.

Konkurs.

na roboty stolarskie.

przy ulicy Jagiellońskiej 1. 7.

Dnia 6. lutego 1877 we wto
Nmiejszem rozpisuje się kon
piwiarni i restauracji „Mało-Szwecliacliiej“
kurs na posadę inżyniera powia rek o godzinie 12 w południe od
Nader .ważne
urządzonej z całym komfortem, wydają się
towego przy Wydziale Rady po będzie się w Departamencie III.!
dla oszczędnych gospodyń!!
wiatowej lwowskiej. Z obowiązkami Magistratu publiczna licytacja przez!
W 4 godzinach może jedna osoba,
,' jego będzie połączone także i szjion oferty pisemne w celu oddania w
dwie balje pełne brudów, wyprać baz
po następujących cenach:
luowanie raclmoków zwierzchnościi przedsiębiorstwo wykonania robót
gotowania do białości blichowanej, nie
cukiernik.
Obiad miesięcznie 10 zł. do 12 zł.
uszkodziwszy przeto ani, bieliznę ani
Jgminnych, jakoteż istniejących w stolarskich w budynku miejskiej
rąk, zapomocą ę. k. wyłącz, uprzyw.
szkoły
ludowej
im.
św.
Antoniego
„
dziennie
40 ct. do 60 ct.
KSgBgłiSEBgsit,owjec,)e. gminnych kas pożyczkometody prania przez Franciszka Palne
Swych. Kandydat powinien wyka na podstawie cen jednostkowych
Prócz tego sprzedają się przednie
w Trutnowie w Czechach wynalezio
nej kompozycji* w. óryg. 'pudelkach po
\YTn:>n zile lAe i™
,zać się ukończonemi studjami tech- w kosztorysie sumarycznym na
1 zł. 20 c., pól pudełka 65 c., ćwierć
W aZIlv (lift JLMIII. jnicznemi i praktyczną znajomością łączną kwotę 6.557 zł. 5 c. w. a.
oudełka 85 et.
1342 S—6
butelka Gnmdoldskirchen po .
Jzasad rachunkowości. Płaca 600 zł. obliczonych.
Skład ft pana Maurycego
Klosterteuburgera po
jroczn e i 400 zł. pauszale na koszta * Chcący ubiegać się o powyż
Bałłabana. we Lwowie przy
Proszek
damski,
sze
przedsiębiorstwo
winni
w
oznaYóslauer, czerwone po
placu Marjacklm 1. 8, w Rze1 zł. —
nie
I
Podania
wnosić
należy
do
kanczonym
terminie
wnieść
należycie
Szarnorodner po
nadający
pici
białość
i
gładkość,
szowię- u p., Sęhaittera & Co.
zawierający żadnych szkodliwych mi- celarji podpisanego Wydziału Rady sporządzone, ostemplowane i opieMenescher. czerwone .
neralnych składników, poleca pod powiatowej (plac Marjanki nr. 3)czętowaiie oferty, w któiych doOfuer Adfisberger, czerwone
gwarancją
1214 13 24
Steinbrucher, białe
gazie też inozna dowiedzie się oJlcładnie wyrazić należy słowami i
Apteka Hackera
wszelkie cierpienia nerwowe w jednej
liter Menedch-r, czerwonego
bliższych szczegółach.. Termin po-J{cyframi ofiarowany gminie miasta
we LWOWIE.
chwili uBtępują po użyciu pigułek anti-neLwowa procent opustu, lub żądany
„
Steiubiucher,,białego .
Cena pudełka 40 ct. — za posyłką dawania do 16. lutego 1S77.
wralgijnych Dra-CroHter. Skład w Paryżn
procent nadwyżki do cen jednostkoW każdą środę i niedzielę koncert, odegrany przez ka
pocztową 10 ct.
w aptece p. Leva«seur, rue dela Monnaio, 23
Z
Wydziału
Rady
powiat.
I^ych,
w
kosztorysie
sumarycznymi
Dla
odsprzedający!li
stosowny
opust.
pelę
30.
pułku
liniowegi w salonie ogrodowym.
w Krakowie w aDtece p. Trauczyńskiego .przy,
ulicy Florjańskiej — weLwowie w aptece
Lwów, d. 21. stycznia 1877. zawartych, niemniej załączyć kwit
Zamówienia na ZABAWY SOIKE i PIKNIKI, przyjmują
p. Piotra Mikolasch. W Warszawie w skła
“
‘
na złożone w kasie miejskiej wa
Brunicki.
się i będą najstaranniej urządzone i najtaniej obliczone. Mo
dach materiałów aptecznych, pp. Ferd. Aug WKSE&OaMOBBKaMSMMMBMF
dium licytacyjne w wysokości 600
gą się odbywać w salonie ogro.dowym.
Gs 1 lego i J Mrozowskiego.
1006 4—?
zł. które w razie zatwierdzenia,
Z poważaniem
jako kaucja na zabezpieczenie
1266 6 ?
JTO I&ipper, restaurator.
przedsiębiorstwa
służyć
będzie.
Duszność, Chrypka Katary , zadawnione ,
we LWOWIE,
Bliższe
warunki licytacjne
wszelkie cierpienia kanałów oddcchowycli,
rodem z W. Ks. Poznańskiego, w młodym
przeniósł swój liandel z
ustępują szybko i niezawodnio po użyciu względnie
BłSl.Ume kontraktowe,
auuweawnc, tego przedwieku, żonaty, życzyłby sobie, przyjąć
we LWOWIE
dniem 1. stycznia 1877, z ka
miejsce w większym majątku w Galicji od
Ta praes magistral miasta Wiednia na kortyść funduszu ubogich uraadiana lotcrja ramienicy Rynek Np. 4. do ka
poleca w wielkim wyborze :
uierwszego kwietnia pod adresem T. S.,
Dostać można weLwowie w aptece PP.lbyć mogą w III. Departamencie • iwa n.stepoiace wygram: 1000, 200, 200, 100, 100 dukatów w zlocie, 4 wy
poste .rest. GORLICE.
1375 2 -8
mienicy Ar. 35. obok księ
Owoce francuskie kandyzowaue.
Mikolasch; w Krakowie w aptece p, Tran-jMagistratu prseit terminem wyz grane po 100 zł. W srebrze, 3 wygrane po 1 losie premiowym in. Wiednia
garni P. Milikowskiego,
i wart»ściowyck raaeiu
Pasztety strasburgskie w teryn-,
czyńskiego; w Brodach w aptece p. Kuliak. oznaczonym W godzinach przed- Z główną wygraną 200.000 zł. 1 wi«U iaayeh pr>e<lmiotów
poleca
3000 wygranych wartości <10.000 zl. 1081 10-12
W Warszawie w składach aptecznych
ń/>ln<lń!4wveh
1387 1-1
kach i kiszeczkach.
świeżo sprowadzone
terjałów pp. Ferd. Aug. Gallego i Ludwika P<H0(10.011 yCfl.
138/ 1-1
Ciągnienie'nastapi pod kontrola magistralo miasta Wiednia d. 9. LUTEGO 1873.
Kawior astrachański.
V »y xagrAnic’.nych aamóu-ieniach uprana
o Łaskawe priyetanie ceny losu franroi
1003 3
3-?
1003
—?
Magistrat kr. stoi, miasta. talączenioiu
40 centów na praysŁanie G»su i swego c«asu listy ciągnienia irapko.
Pstrągi w oliwie.
znajdzie umieszczenie w aptece A. TenRaczę szyjki w oliwie.
Lwów, d. 20. stycznia 1877. kh Wymiinj c. k. opri. wiedeńskiego banku handlowego, dawniej Job. C. Sothen, Grabin 13.
karawanowe
esyna w Tarnowie.
1297 3—?
Łososie marynowane.
Lotów do lej loterji f-> SO ct. nłbyć moio» USgo
Sehnbnta i:Sy»a w« Pwmri*] ,
w najcelniejszych gatnnkaeh
„
amerykańskie w puszkach.
Kaysow pół kilo zł. 4 80.
Świeżość’, PIękflOśó i MłodoSć
,,
wędzone.
.(Fechser, Setzlinge)
Sansinski pół kilo zł. 3.60.
nadajo twarzy, j powłoce ciała
„
w oliwie.
Melange Imperial zł. 4.
empflehlt żnin uiichsten FriilijalirS- Anbnn
Kongo Pekko zł. 4'
Do ces. król, książ. nadwornego
Sardynki francuzkie w oliwie.
ans den Besten Saazer Sladt- &
Jana Hoffa
Jana Hoffa
Proch herbaciany najlepszy
n
amerykańskie w oliwie.
Bezirks-I.ageii der Gefeitigte. Ansdostawcy
ekstraktu 1
pól kilo zł. 1.40.
ekstrakt
kilnfte
tttier
Beliandlung
mid
Aubau
mDE SflNON DE ŁEYCŁOS
„
rossyjskie.
słodowego

NEWRALGIE

. Królikowski

Obiady w abonamencie,

i,;
m

Jan Muller

Karol Nrncliol

Itządcu,

ASTIET

Tylko za 50

100'0 dukatów wzlocie.

Praktykant,

Herbaty chińskie

Hopfen -Wuml,

Ostrygi ostendzkie,

cąlasE-oRizA

Łososie z llcnu,
zawsze świeże
w handlu

Homary.
Węgorze marynowane.

w ruladzie.
marynowane,
marynowane. (
w oliwie,
w ruladzie.
„
wędzone.
Szampiony francuskie w puszk.
Groszek francuski w puszkach.
„
rossyjski suchy.
Szparagi w puszkach.
Sosy angielskie w kilkunastu ga
tunkach.
1323 4—6
Trufle w słojach i suche.
Sery w dwunastu gatunkach.
n

Minogi
Śledzie

T. fflliimki
we LWOWIE'.

Na karnawał!
$ kilo.

Rum stary
121etn,i, butelka 2 zł.

L. H. Małeckiego

Koniak stary

w hotelu Angielskim
1240
we Lwowie.
12—1

Fatta jłnańw
Frydryk Arend

Jan
Mfiller,
CUKIERNIK.

mich bezogenen Feoheer stehen zur Seite.

Heinrich Melzer,
Agent fur Saazer Hrpfen & Fechser

owy

w Kołomyj i

Nawarja - Glinna

E

oddalona od Rynku 400 kroków, obok
stacja kolei Arcyksięcia Albrechta gymnazjum jest do sprzedania lub
częściowo do wynajęcia ; obejmuję przowyrabia:
15 . morgów z domem murowa >
a la Zugmayer strzeń
nym, sad o 2 morgach i budynki go
spodarcze. Bliższa wiadomość pod a
po zin
9. ' la
HJa
dresem J. E. H poste rest. Kołomyja.
1352 8-3
Ruchadla czeskie

Pługi

po złr.

4

»♦

»•»

8.50.

9.50.

10.50

Zęby i Szczęki

*I
Sr? 6.|

pod wszelkiemi względami podobno douaturalnych', zupełnie przydatne do mówie
nia )■ przęłuffąnia, wstawia bęz bólu.

**
7.

Exterpatory

JBól zębów

5 radełkowe całkiem żelazne 16 złr.

usuwa przez ubozwłAdiiiiuik- Sbrwów, m
zęby zrotem lub masąj'do,.»4ą>w.po<l<-l)iia
■plombuje
1210 fł , i

Obsypywacze
żelazne 12 złr.

do stacji GLINNA-NAWARJA.
UWAGA.

IGNACY WEISS, dentystą

Z grzeczności
zamówienia!
’ 1E-1'fl0rtg
'5:toJl

P

irniszów do okien . kutasów i rozetek do firanek,
wózcczków dziecinnych itp.

n

czekoladą
zdrowia pół
kilo zł. 1.60

we Wiedniu

I nadsełam następująca pismo:

Berlin, 2. grudnia 1876.
AYszystkia pańskie fabrykaty słodowe stały'się-dla mojej fauiilji po■ trzebami do życia. Przez nżywauie pańskiego ekśtraktii słodowego „piwa
zdrowia" podsiio' mojej żonie do ręki nąpój, którego smak jest tak przy| jouinym i miłym, że rozpoiwzęchnienie' tego w całej Europie nie zdaje mi
, być wcale cudiiem, gdyż ma o wiele delikatniejszy .smak'jak angiclAi por
ter a j«st znacznie tańśizym. Także pański ekstrakt czekolady piła moja'
żona, i mustę wyznać, że właśnie ta czekolada ma to cudowne pierwszeńI stwo, że się przez códziepne nżyęip nie przykrży a przytem jest smaczniejLsza i tańsza jak francuska lub hiszpańska.
|
Mój ojiiec miał ńa kaszel zaży^ać cukierki slodotfe. Kupił takowe,
1 lecz nie były ono pańskiego wyrobu, i dlatego nio miały skutkm Powie-,
i dział nasz lekarz domowy: Tylko Jana HolTa cukierki słodo
we pomagają pewnie na kaszel; w ogóle gdzie się uży.
j wają preparaty słodowe, nul- ży brać jedynie fabrykat
I Hoffa, a żaden Inny. Przyniósł pańskie cukierki a kaszel ustał
L natychmiast. Najmłodsze dziecię sartuiemy Ilolfa .mąką x ekstraktu
I słodowego, która bardzo- lnu służy.
|
Z wielkiem poważaniem dla wynalazcy tak doskonałych wyrobów,
Ma ii clić tajny radca dworu.
Do nabycia we Lwowie w apt; Jakóba‘Bęiśefą, w Drohobyczu w apt. H. Błametifelda.

Hoffa
cukierki sło
dowe w worćcżkpęh po;
6‘>,30 ilóc.

Hoffa

Kupujący niechaj żąda prawdziwych

słodowa mą-

preparatów słodowych
Hoffa!,
115* IIIil-3

(preparowa
na) puszta
1 zł.

die :in Fluss leiden, erbalten fńr G fl. ein zuv-.rliissigcs Heilmittol

n Rudolf Sobta i Mward Soholz»
rfilllGlI zugesendet von Dr. BRllYER,
Schottenbastei Nr. 1.

eu>.

Fraucnspitalarzto Wleń,

1147 6

4

LWO W, Plac Alargacki, Jtolel Langa (w oficynach ńu prawo.)

w
Ó<1 wielo lat <loAwia<lc«ony środek dla

M

o
x

1

2 — 10

Materjl na meble, luster, pająków, dywanów,

Jana Hoffa

Grabcu, B r Uu n e r s t ra s s e

Utrzymujemy na składzie wszelkiego rodzaju meble obite i nies, garnitury do jailalni i sypialni, toalety, bióra, stoliki g
rt, <L> roboty i do czyttinia; wielki wybór mebli żelaznych tj. B
a. łóżeczka, kołyski, ł-.ai:apy, krzesełka i stoliki do
j
ogrodu i dobór mebli ż drzewa giętego.
&’
Mając prawie dwudziestoletnią praktykę w liandlu meblowym i po V
bierając zapasy nasze z najpierwszych źródeł produkcji, zapewnić możemy, w
iż nadto po nader niskich i stałych cenach spj-zedajemy.
R
W zakres interesu naszego wchodzące zamówienia na roboty stolar- P
skie, tapicerskie i szmuklerskie przyjmujemy i najdokładniej załatwiamy.
Ną żądanie przesyłamy próbki materji i dajemy wszelkie objaśnienia
względom cen, fasonu, opakowania lub’transportu. Polecając skład nasz P
szanownym względom T. T. Publiczności, prosimy o łaskawe zamówienia i h
41
zostajemy z głębokim szacunkiem i poważaniem
1—?
ł

członek kolegium wiedeńskich dentystów,

ordynuje codziennie , od -8—-6 godziny
przyjmuje pan ARNOLD
Al...
..WERNER przy ulicy Halickiej ,Nr. 1 vis-a,-vis
we Lwowie, kantor obok wiedeńskiej1 ■' kbśćibla katedralnego,we Lwcwitf.
46396-12
6-12 | |
kawiarni
4639

słodowy
piwa zdrowia
6 flaszek
ilr. 3.82.

L. LEGRAND, dostawcy perfum wielu
i panujących domów
207, ulica Saint-Honore w PARYŻU
i w głównych magazynach perfum we
Francji i zagranicą.
We Lwowie w apteco P. Mikolascha,
w magazynie galant. P. Strzyżowskicgo
i pp. Bayer i Leona.
1015 14—24

s
skład "mebli, r

in Saaz, BOhrocD.

1175

Karol Grucho!.

Realność

K o I e ś n i c e, osie żelazne

Najsmaczniejsze pomadki zł- 1-50
S 10 gatunków karmelków 90 ct.
Marony, Pomarańcze 1 Daktele
lukrowane zł. 1.20.
Masona Czekolada zł. 2.
Wszystkie gatunki Kompotów, Kon
fitur, Galaretek.
1800 8 12
Najpiękniejsze Torty i Ciasta,
poi e' c a

francuski nabyty na wystawie wie
deńskiej w roku 1873, butelka
duża 3 zł.
Zlecenia z prowincji uskutecz
niam za zaliczką.
1338 4-8

din bereitwilligst ertheilt itnd wiru rćclitzeitige Bouftllnng :inen>p'*oli)eń. jleste liclerenzen iiber, den Erfolg der bislier durch
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przy ulicy Krakowskiej 1. 15,

cierpiących na gościec, reumatyzm
i cierpienia nerwowe,
dla tych, którgy cierpią na bole nerwowe i reamotycenc. tudzież w połowie
twarzy, na migrenę, rwanie w uszach, reumatyczny ból'zębów, bole w krzy
żach i stawach, rwanie w czlónkach,bole w biodrach (Ischias), reumatyczne
afeldacje serca, przeciw kurczom w żołądku i spodnich częściach ciała, po
wszechnemu osłabieniu ciała, drżeniu, osłabieniu muszkułów, bolom w za
gojonych ranach, porażeniu itp. skutkuje przez aptekarza
J. Herbabny we Wiedniu preparowany

ma zaszczyt zawiadomić Szanowną Publiczność, że ze względu

we Lwowie, ulica Wałowa I. -4L ,
podąje do wiadomości, iż począwszy od 1. marca 1875
wydaje następujące

I

wielkiego zapasu towaru

X
X

asygnaty kasowe 1
X

X

X
X
X
X

5 procentowe za 8-dniowem wypowiedzeniem
I
„ 30
„
n
„ 90 r.
»
zaś wszystkie w obiegu będące 7°|o asygnaty kasowe oprocen
towują się po 7°|0 tylko do dnia 1. czerwca 1875,
a od tego terminu po ®"[a®|L z 90dniowem wypowiedzeniem.

Lwów, 26. lutego 1876.

Dyrekcja.

X
X

l

X
X
X

X
"X

X
- X
X
oraz wszelkie zamówienia na prowincji za zaliczką pocz- X
X
2^ tową w' najkrótszym czasie uskutecznia.
„ ,
t. Grc i . . ^ «ix
X
X

wszystko po najumiarkowańszych cenach

HYGIENICZNE, NIEZAWODEGO
SKUTKU I ZAPOBIEGAJĄCE.
ISamo dostatecznie do nleczenia bez oży
cia żadnych innych środków. Znajdnje.
........Paryża
• u wynalazcy, p.. BROI .
się, w'głównych’ aptekach na cąłyru świecie.W
Boulerard Magenta 158, — (Żądać należy prospektu).— 30 lat powodzenia.
Dostać można we Lwowie w aptece pana' Mikolasch.
11C07 30-52

Neurosylin używa s'ę do wcierania i objawia swoją bole uspakajającą
skuteczność zaraz po użyciu, w wypadkach zastarzałych przynosi wkrótce ulgę.
To stwierdzają w mnogiej ilości wnoszone świadectwu sławnych profesorów i
lekarzy w kraj i i zagranicą, tudzież listy dziękczynne tych, którzy temu
środkowi zawdzięczają wyzdrowienie.
114511 6—10
Do pana Juljusza Herbabny, aptekarza we Wiedniu.
Z ukontentowaniem donoszę panu, że za pomocą przysłanego mi Neuroxylinu
____odzyskałam
Z_‘___ zupełne
. '
zdrowie,
'
upraszam zatem
‘
o przysłanie
' mii’
2 flaszek dla moich znajomych.
Zirsdorf (kolei Franciszka Józefa) 10. lipca 1876.
Armbruster, wdowa po lekarzu.

Pański wyborny Neuroxylin, używałem dotąd z najlepszym skut
kiem, upraszani przeto o przysłanie mi dalszych 12 flaszek za zaliczeniem.
Prossnitz, 3. marca 1876.
Andrzej Hlawic zka,
wachmistrz w 12. pułku c. k. dragonów.
Ceny flakonu (zielono opakowany) 1 zł. gatunek mocniejszy (różowo opakowany) 1 zl. 20 c., przy wysyłkach pocztą 20 ct. za opakowanie.
Główny skład dla Galicji we Lwowie w apt. pod „Srebrnym
orłem1* Zygmunta Ruckera, w Drohobyczu w apt. L. Dobrzyniecklego,
w Koszycach u C. Wandrasehka. Centralny skład wysyłek we Wiedniu
u J. Herbabny, apt. zur Barmherzigkeit, Neubau, JKaiserst.asse N. 90

E2SS5KS2

Wydawcy i właściciele: J. Dobrzański i K. Groman.

Odpowiedzialny redaktor Jan Dobrzański.

Z drukarni „Gazety Narodowej" pod zarządem a, Skerla.

I?

