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We Lwowie, Wtorek dnia 20. Lutego 1877.
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Przedpłatę i oRłonaeriia prayimuję:
We LWOWIE bióro administracji „Gaz. Nar.;
przy ul. Sobieskiego 1.12. (dawniej nowa nl. 1. 201) i
ajencja drien. W. Piątkowskiego, ul. Hetmańska nr. 10
fi handel papieru A. Dulskiej). Ogłoszonia w PARYŻU
przyjmuje wyłącznie dla „Gazety Nar.
*
ajencja p.
Adama, Correfour de la Croii, Kongo 2. prenume
ratę zaś p. pułkownik Raczkowski, Faiboug, Peisonnicre 33. W WIEDNIU pp. Haasenstein et Vogler,
nr. 10 Wallfischgasse, A. Oppelik Stadt, Stubenbastei
2. Rotter et Cm. I. Riemergasse 13 i G. L. Daubs ot
Cm. 1. Mazimilianstrasse 3. W FRANKFURCIE: na>I
Monetu w Hamburgu pp. Hłaseustoin et Yogler.
OGŁOSZENIA przyjmuję się za opłata 6 centów
od miejsca objętości jodnego wiersza drobnym dru
kiem. Listy reklamacyjne nieopieozętuowant nie
ulegają frankowaniu.
*
Manuskrypt
drobne nie
zwracają Bię, lecz bywaj? niszczone.

Wychodzi codziennie o godzinie 7. rano,
z wyjątkiem poniedziałków i dni poświątecznych.
Przedpłata wynosi:
MIEJSCOWA kwartalnie
„
miesięcznie
Za miejałowa
„

8 złr. 75 cent.
1 „ 30 „
1 „ 70 „

Z przesyłką pocztową:
w państwie austrjaokiem . 5 złr. — ot
do Prus i Rzeszy niemieckiej .
„ Francji......................................
po 7 złr.
„ Belgii i Szwajcarii .... ' 50 ont.
x^Włoch, Turcji i księt. Naćdu.
„ rSerbii ’............................................

M
NumeUpojedynczy kosztuje 8 centów.
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o odpowiedzi Midhata baszy, że Turcja w
Auersperga narada, do której należeli ministro- powołano. Perczel i Szende (minister obrony zapewne jak dotąd popychać będą Moskwę po- szy
i
wię Lasser i Pretis, dalej prezydent i wicepre- ’krajowej) już tam dzisiaj odjechali; jeden tylko zorną przyjaźnią do wojny na Wschodzie, ażeby danym razie żądać będzie autonomii
zydenci Izby panów, ks. Karol Auersperg, br. Pechy reprezentuje ministerjum. Przedmiotem ob się już raz uwolnić od trapiącej zmory przymie Polski, cytuje słowa patrjarchy bułgarskiego,
Lwów dnia 20. lutego.
Wrbnai hr. Trautniansdorff, przezydentlzby posłów rad będzie raz sprawa bankoWa, a mianowicie rza francusko-raoskiewskiego, zostawią sobie je który zalecał Wielkiej Radzie, aby szczególnie
Ustawa drogowa w Galicji, obecnie obowią p. Rechbauer i prezesi klubów centralistycznych kwestja równorzędności, powtórc zaś stanowisko, dnak wolność działania, która okaże w skut zająć się losem Polski mającej prawo do
zująca, ściągnęła na siebie liczne zarzuty i stała Herbst, Coronini i Eichhoff — ci trzej przez jakie monarchii zająć wypadnie w spodziewanej kach, iż cała ta sprawa, która tak dawno zaj współczucia Europy.
się przedmiotem dyskusji bardzo obszernych i Rechbauera zaproszeni. Naradzano się nad zwo niebawem wojennej akcji Moskwy. Ze źródła do muje umysły, największą korzyść przyniesie
,Morning Post, organ półurzędowy angielski
wyczerpujących tak w sejmie, jako też i między łaniem zebrania stronnictwa, któremu rząd przed brego donoszą nam, ze Moskwa naszemu mini Niemcom. Niepewność polityczna w prawdziwie ogłosił memorjał polski, wręczony członkom kon
publicznością. Na podstawie poczynionych do łoży umowę bankową, gdyż jak minister prezy sterstwu spraw zagranicznych znowu poczyniła straszny sposób oddziaływa na stan ekonomiczny ferencji w Stambule za pośrednictwem hr. Wł.
świadczeń i rozbieranych dat statycznych wypra dent Auersperg dobitnie podniósł, rząd nie chce ważne propozycje, wobec których monarchia na caratu i połączonych z nim części Polski. Fa Platera, przedstawiający okropny ucisk, pod któ
cował Wydział krajowy nowy projekt ustawy sobie wiązać rąk, dopóki nie usłyszy zdania sza zdecydować się musi. Obiega pogłoska — bryki w okolicach Moskwy musiały zmniejszyć rym się znajdiije Polska, mianowicie pod jarzmem
drogowej, który wkrótce wydrukowany i posłom stronnictwa. Zamierzano zwołać na to zebranie nie wiemy czy prawdziwa — 'że Moskwa pod liczbę robotników, albo też zupełnie zamknąć Moskwy. Ten memorjał świadczy, jak dalece Safrozesłany zostanie, poczem go w należytej ob- pospołu centralistów z Izby posłów i z Izby pa pewnemi warunki przystaje na przyłączenie Ser swoją czynność. Bankructwa są na porządku vet basza i patrjarcha bułgarski, oraz inni mę
szerności podać będziemy mogli. Główna treść nów; temu jednak stały na zawadzie uchwalone bii do Austro-Węgier. Zarazem dowiadujemy się, dziennym, kredyt zatamowany. W Królestwie żowie stanu tureccy byli dobrze poinformowani o
następująca: Główny zarzut, jaki istniejącej u- w r. z. regulaminy centralistycznych klubów Iz że gabinet Tiszy wkrótce, może już jutro na no Polskiem położenie finansowe obywateli wiejskich stanie rzeczy w Polsce.
stawie czyniono, odnosił się do prestacji dla dróg by posłów, zwłaszcza gdy mogłoby przyjść do wo zamianowanym zostanie, gdyż Tisza o to na i fabrykantów staje się z każdem dniem opłakań
„Jeżeli ten głos za Polską podniesiony nie
gminnych; ta kwestja zatem w nowej ustawić głosowania. Centraliści Izby posłów a centraliści lega. Nominacja nastąpi przed zebraniem stron szem. Pieniędzy znizkąd nie można otrzymać na sprowadzi bezpośrednio pomyślnego skutku, jest
najbardziej została uwzględnioną. O ile dowie Izby panów będą zatem osobno zebrani. Rząd nictwa centralistycznego/ — Natomiast Pester sumienny a prawny procent, lichwa więc podnosi jednakże wielką satysfakcją moralną,
dzieć się mogliśmy, zasadą nowej ustawy jest zapewniał, że jeszcze tegoż dnia skończą się ro Lloyd donosi: „Widoki postępowania ręka w rę swe sieci i zagarnia w nie mieszkańców. Roz daną prawu, służącemu narodowi polskiemu, po
także prestacja, lecz w ten sposób rozdzielona; kowania z Węgrami; nazajutrz miała przybyć kę Anstrji z Moskwą znikły zupełnie, tak, iż porządzenie, iż egzekucja protestowanego wekslu niewieranemu przez reprezentanta Moskwy, któ
że każda rodzina, a względnie strona, prowa do Pesztu reszta ministrów węgierskich, dla obe nawet Bismark ostatniemi czasy z największą może nastąpić dopiero w czasie dalszym niż pół ry śmiał stanąć w obronie ludzkości. Głos pol
dząca samoistne gospodarstwo, w gminie lub W znania się z umową, w tymże celu miał i gabi rezerwą zachowuje się wobec. Moskwy. Uważa roku po upłynionym terminie płatności, zadała ski podczas konferencji wyzuł Moskwę z tego
obszarze dworskim mieszkająca, odrobić ma ro net austrjacki odbyć naradę; do wtorku miały on Moskwę za zbyt słabą, aby sama cel swój ostatni cios kredytowi w Królestwie Polskiem, charakteru, który sobie przywłaszczyć chciała,
cznie trzy dni piesze. Niezależnie od tej presta być skończone wszelkie formalności, tak iżby na przeprowadziła, i nie chce on przymierzem trój- zupełnie już zachwianemu reformą sądową. Smu przedstawił nagą, mongolską tyranię i stał się
cji osobistej, rozpisaną będzie prestacja stoso środę lub czwartek można zwołać zebrania cen cesarskiem choćby tylko moralnie się wiązać. tny stan, kredytu spowodował bank polski do objawem żywotności tego uciemiężonego narodu. “
wnie do podatku bezpośredniego, a mianowicie tralistów. Na tych zebraniach rząd nie przędło Gabinet berliński miał te szkrupuły otwarcie napisania memorjał u, wzywającego ministra fi
od 6 złr. podatków jeden dzień pieszy, a od każ ży jeszcze statutu bankowego, gdyż ostateczna wynurzyć w Berlinie?
nansów o zarządzenie środków, przeciwko finan
dych dalszych 3 złr. pół dnia pieszego. Zarząd redakcja nastąpi przy pomocy dostojników ban
sowej stagnacji. Wątpimy, ażeby minister finan
ku;
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drogowy może zmienić dnie piesze na ciągłe, li
sów potrafił zaradzić owej stagnacji, która wy
liorespondeacje „Waz. iVar.‘*
cząc 4 dni piesze na 1 ciągły, o zaprzęgu jednej do trzech punktów (dotacji, kompetencji i Rady
Oprócz wiadomości o uzbrojeniach i przygo pływa nietylko z politycznego i ekonomicznego
pary bydła i dodaniu parobka. Prestacje w na jeneralnej) poczyniono. Ale dyskusja i uchwała towaniach do wojny ze strony Moskwy, docho położenia caratu, ale jest też następstwem syWiedeń dnia 17. lutego.
turze mogą być wykupione. Jeżeli prestacje te nad temi punktami ma nastąpić dopiero na na dzą wiadomości z caratu o prześladowaniu pra stematu rządzenia, jaki Moskale zastosowali w
(F) Wśród chwilowej ciszy znowu przycho
nie wystarczą, może komitet drogowy uchwalić stępnem zebraniu, które się we dwa dni później sy. Cokolwiek większa swoboda, jaką musiano polskich ziemiach. Systemat ten w najwyższym
składkę pieniężną w stosunku do podatków bez odbędzie. Nowa Presse powiada, że rząd zamy nadać prasie perjodycznej w skutek powstania stopniu uciskający ludność i tamujący swobodę dzi nam sygnalizować wiątr wojenny. Wedle
pośrednich, która jednakże w ciągu roku nie mo śla także stronnictwa anticentralistyczne w tym polskiego, staje się dla rządu cara coraz niedo- jej ruchów, nieprędzej zostanie zmieniony, dopóki wiadomości najwiarygodniejszych, które tu w oże przenosić 5 centów od 1 złr. w. a. Do fun- że celu sprosić na osobne zebranie (?)
godniejszą. Oprócz zawieszenia czasopisma p. t. stosunki zewnętrzne Moskwy dę zmiany nie po statnich czasach nadeszły, zbroi się Moskwa z
Konferencja ministerjalna, która po tern ze Eusskoje Obozrenie na dwa miesiące, za znakomi naglą. Moskale wiedząc dobrze, iż tylko ujęcie gorączkowym pospiechem i kompletuje nowemi
duszu dróg powiatowych i gminnych policzono
także datki fabryk i przedsiębiorstw, używają braniu się odbyła, trwała dwie godziny. Prze cie napisany artykuł o stosunkach wewnętrznych się za nami opinii europejskiej i gabinetów może zasiłkami swoje armie. Wojna ma być fait accych niezwykłym sposobem drogę nieomyconą, widywanie ministrów przedlitawskich nie ziściło i zewnętrznych Moskwy, napisany przez adwo usunąć system, który w ich oczach jest dla ich compli i prawdopodobnie nie długo da czekać na
datki kolei żelaznych na dojazdy do stacyj, do się —■ nie była to ostatnia wstępna konferencja, kata Gradowskiego, o czem już donosiliśmy, interesów korzystny, są przeciwni wszelkiemu siebie. W międzyakcie dla zapełuienia czasu pichody z myt, z kar pieniężnych za przekroczeń gdyż na wnoszone projektu co do składu Rady świeżo spotkała kara zawieszenia następujące pi podnoszeniu sprawy polskiej za granicą, przyjęli sze ks. G orczaków cyrkularne depesze do mo
nia przepisów policji drogowej, dochodu z fundu jeneralnej banku, to jedua to druga strona się sma : Sudiebny Wiestnik na dwa miesiące za ar też z wielką radością opozycję pism konserwaty- carstw europejskich, a dla bałamucenia opinii po
nie zgodziła i tylko „zbliżenie zdań" się oka tykuł, zamieszczony w dziale „Rozmaite wiado wno-klerykalnych przeciwko usiłowaniom mają wszechnej, toczy Serbia i Czarnogóra rokowania
szów drogowych i dobrowolne datki.
Nowością w projektowanej ustawie jest za zało; dla załatwienia punktu tego naznaczono mości", ale nam nie znany; Eirża na jeden mie cym na celu zwrócenie uwagi Europy na poło pokojowe z Porta. Optymiści, którzy w ostatniej
prowadzenie okręgów drogowych, do których, sto jeszcze konferencję na wczoraj poniedziałek. Po siąc za artykuł p. t. „Wiek nasz"; Gołos zaś, żenie Polski. Usiłowania te jednak w pismach sprawie spodziewają się pomyślnego rezultatu,
sownie do okoliczności, należeć może więcej gmin tem odbyła się narada ministrów węgierskich, ów polakożerczy Gołos, zabroniono przedawać zagranicznych Polsce przyjaźnych, obudziły żywą odczarują się niezawodnie, ponieważ w najlep
i obszarów dworskich; jako też utworzenie ko w której już uczestniczyli ministrowie Perczel i pojedynczemi numerami, za odcinek p. t. „Szko sympatję i dały powód do napisania słów za szym razie tylko do przydlużenia rozejinu przyjść
może, oczywiście w interesie Moskwy, która je •
mitetów drogowych, w których skład wchodzić bę Szeude. Szende miał zaraz odjechać, a na jego ła ziemska" i za artykuły „Świat sądowniczy w chęty i uznania.
Redakcja Przeglądu wychodzącego w Bruk szcze kilka tygodni zyska na czasie, ażeby zu
dą reprezentanci gmin, obszarów dworskich i je miejsce przybyć minister Pechy.
1876 roku i widoki na rok 1877." Zawieszenia
Na niedzielnej naradzie gabinetu austrja- te, obok procesów politycznych i ciągłych are seli pod tytułem Revue Genera'e z powodu upowa pełnie i „odpowiednio" była do wojny przygo
den członek przez Wydział powiatowy mianowa
ny. Do tego komitetu należeć będą wszystkie ckiego miała także nastąpić decyzja co do rzą sztowań nihilistów, są dowodem coraz większego żnienia przesłanego hr. Platerowi do przedsta towaną.
Za to sprawa bankowa, jak to w ostatnim
czynności, odnoszące się do budowy i utrzyma dowych przedłożeń kolejowych, po upadku pro wzmagania się opozycji w państwie carów. Po wienia sprawy polskiej gabinetom, przesłała do
liście przepowiedzieliśmy, bierze bardzo pokojo
nia dróg gminnych, a przełożeni obszarów dwor,- jektu ustawy o kolei Dux-Bodenbach, a miano mimo jednakże surowości policyjnej, malkontenci niego następujące pismo:
- „Oświadczamy, że jesteśmy wylani dla świę wy obrót. Dwa punkta sporne: kompetencja i
skich i gminy będą w pierwszej linii egzckucyj- wicie czy nie wypadnie zmienić politykę kolejo coraz to głośniej i śmielej roztrząsają postępo
wą gabinetu. Mamy więc częściowe przesilenie wanie rządu, nawet w miejscach publicznych, tej sprawy polskiej, którą reprezentujesz i bro dotacja, chociaż „Węgrzy nie przystają jeszcze
nemi organami komitetu.
gabinetu austrjackiego, i gdyby nie sprawa u- jak o tern piszą korespondenci z Petersburga. nisz i będziemy korzystać z wszelkiej sposobno na 50-milionową dotację" — zostały szczęśliwie
załatwione, chodzi więc tylko jeszcze o równogodowa, może by doprowadziła do upadku p. Surowość więc nie działa w sposób przestrasza ści, aby popierać tak szlachetne usiłowania."
W dzienniku włoskim La Nuoua Torino, rzędność (Paritat) i nad tern hic Ehodus rozpo
Na ministerjalno-bankowej konferencji z d. Chlumetzkiego. Może, — bo już głosy półurzgdo- jący i powstrzymujący, rząd zaś ażeby te żywio
16. bm. załatwiono „narazie" sprawę kompeten we zapewniają, że upadły projekt ustawy nie ły niezadowolenia zneutralizować, musi rozpo czytamy w numerze z dnia 10. b. m. artykuł częły się dziś rokowania ministerjalue z wyklu
cyjną i dotacyjną, a nawet sprawę długu 80-mi- stoi w związku zasadniczym z resztą projektów. cząć akcję wojenną. Oprócz więc innych znanych wstępny p. t.: Vivat Polonia napisany z okazji czeniem zastępców banku narodowego, które ró
Tymczasem sprawy zagraniczne zaczynają przyczyn, niewątpliwie samą wewnętrzną sytua przesłania memorjału polskiego niektórym człon wnież pomyślny biorą obrót, oczywiście z przy
lionowego. Gdy przystąpiono do sprawy trzeciej,
głównej, tj. składu Rady jeneralnej banku, przed brać górę nad sprawami ugodowemi i kolejowemi. cją popychany jest rząd do wojny. Gazety moskiew kom konferencji, o którern to przesłaniu donosi czyny „ducha pojednawczego," który w ministestawiciele banku oświadczyli, że ją za sprawę Dzienniki niemieckie rozpuściły wiadomość, że skie szeroko rozpisują się o stanowisku zagrani liśmy swojego czasu. Artykuł z Nuova Tortno rjalnych wstąpił apostołów od czasu przesilenia
węgierskiego. Sądzimy, że się nie pomylimy twier
czysto polityczną uważają, i dlatego wyłącznie Austro-Węgry gotują się do wojny, że do Za cznych gabinetów do kwestji wschodniej, i daje podajemy w dosłownem tłumaczeniu:
„Protokoły konferencji ogłoszone dają obraz dząc, że spór pomiędzy gabinetami można już uobu gabinetom i parlamentom rozstrzygnięcie jej grzebia, Osieku (Essek) i Piotrowaradu wysłano się w nich spostrzegać gorączkowa niecierpli
poruczają; że jednak z góry się zastrzegają prze znaczną ilość dział, a w Gracu ma się skoncen wość w oczekiwaniu odpowiedzi na notę Gorcza- tego, czego dyplomacja zataić Europie nie może, ważać za załatwiony; obecnie chodzi głównie o
ciw mianowaniu wicegubernatorów przez odnoś trować armia 60.000. Są to naturalnie tylko po kowa, która wysłaną została w celu nawiązania ale nie wszystkiego co ją interesuje w tej parlamentarne draperje, w które gołębia ta zgo
ne rządy. Na tern rozeszła się konferencja. Na głoski, pochodzące ztąd, że stare działa mini przymierza z któremkolwiek mocarstwem, podpi- sprawie. Wiadomo, że kiedy jenerał Ignatiew da ma być osłoniętą, a szczególnie gabinet gewyrzucał Turcji ucisk Bułgarów, Savfet basza nannt Auersperg czyni prawdziwie atletyczne ustępną naznaczono na d. 17. godz. 1. pop., ale sterstwo wojny zamienia teraz na nowe. Ciekaw- sanem na traktacie paryskiem.
Spodziewają się przymierza z Niemcami, zaprzeczył Moskwie prawa do tych wyrzutów w siłowania ad. captandam i obrabia przez dr.
już tylko ministrowie udział w niej wziąć szem jest co donosi Pesti Naplo z d. 17. bm.:
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po- Herbsta w duchu pojednawczym stronnictwo wiermieli.
nokónstytucyjne, które znacznie łagodniej zaczyPrzed tą konferencją odbyła się jednak u rady we Wiedniu. Kilku ministrów znowu tam
— Ó ile zawsze odwadze imponuje poświę
bokiem nieprzyjaciela, więcej mu sił dodaje, jak rzecz śmieszna, bierz po kolei moich piechurów
wódka i mięso.
cenie posunięte do męczeństwa dla obowiązków,
na plecy i zanoś ich do Dijon.
Pułkownik nie spał, „śmieszna rzecz!" Sta
dokończył
młody wódz. Przeciw temu zdaniu nikt
— Niemcy w godzinę postawią pontonowy
rzy żołnierze podobni wilkom wytrzeszczają oczy, most i otoczą nas, rzekł z powagą artylerzysta. nie śmiał protestować.
i zgrzytają zębami, ile razy są głodni i zmę
Biesiadnicy jedli cicho, spokojnie, a prędko
— W godzinę, jaki mi zuch, gdy Niemcy
czeni.
śmieszna rzecz z wywieszonymi ozorami, leżą na i żarłocznie — jak zwyczajnie ludzie, którzy nie
Nowella
Na probostwie wielka narada wojenna. Pod murawie, zwyczajnie jak gończe 'psy po polo wiedzą kiedy i gdzie po raz drugi jeść będą.
Sewera.
prezydencją młodego wodza stanęli do rady puł waniu.
Kule armatnie gęściej padały na maleńką
kownik, dowódzca artyleiji, melancholijny major,
— Pontony ich nie są w stanie wcześniej wioskę przylepioną do stromego brzegu rzeki —
(Ciąg dalszy. *)
kapitana zaś musiano sprowadzić od rannego dojść do brzegu rzeki jak za trzy godziny.
wieżyczka kościółka pierwsza spadła z łoskotem,
przyjaciela.
— Godzina czwarta, rzekł młody wódz. O Niemcy utrafili cel że co raz lepiej strzelali.
Rannych umieszczono w murowanym ko
— Konieczność przejścia Saony nie podlega
Wystraszone kobiety płacząc i lamentując tuliły
ściółku, młodego oficera na plebanii. Doktor pra mojem zdaniem dyskusji — zakonkludował do szóstej, dodał spokojnie major, rozpoczniemy swe dzieci — włościanie spędzali do rzeki by
przeprawę.
cował z zimną krwią, a kapitan saperów z ener wódzca.
— Jeżeli przed szóstą Niemcy nie przypu dło... Wszędzie wrzawa, hałas, przestrach! —
gią i spokojem ludzi odważnych, rozumiejących
— Śmieszna rzecz — dodał pułkownik — szczą szturmu, zakonkludował pessymistyczny Tylko żołnierze jak powalone snopy spali obo
swoje obowiązki i stanowisko.
przecież sobie nie życzymy, aby nas Niemcy po artylerzysta.
jętni na wszystko. Zmęczenie przytępia nerwy,
Z pierwszym bataljonem wkroczył do obozu topili w rzece. Poczem pociągnął z fajeczki i
odbiera przestrach. Człowiek, który siły wyczer
— W takim razie będziemy się bronić.
pułkownik, zaklęcia posypały się gradem; dobćy kłębami dymu wylatującego z nozdrzy, osłonił
pie ze znużenia lijb bólu, patrzy obojętnie nawet
— A rozumie się — śmieszna rzecz...
humor starego wiarusa rozweselił naprzód wy towarzyszy.
Słowom tym pułkownika towarzyszył huk na śmierć. Ludzi naśladują zwierzęta — konie
straszone kobiety. Wieśniacy zaczęli się groma
jadły swój obrok a w przestankach drzemały za
Major chustką dym rozbijał, na co stary dział z niemieckiego obozu.
dzić, otaczając go z pokornym podziwem i zau wiarus wzruszał ramionami.
— Niemcy już rozpoczynają, szepnął arty równo obojętnie i odrętwiały jak ich jeźdźcy.
faniem. Znalazł się koniak. Pułkownik przepił
Dziwny kontrast w obrazie, przerażenie
— Przechodzimy Saonę, a dalej — rzucił lerzysta.
z podanej mu flaszki do gromady — na pohybel pytanie jenerał.
i krzyki jednych — spokój i twardy sen dru
— Tylko dla zabawki, rzekł major.
Niemcom! Na co wieśniacy odpowiedzieli hura!
gich...
— Dalej — poahwycił major — mamy dwie
— Na wiwat dla nas przy uczcie, dodał je
podnosząc swe kapelusze w górę.
drogi udać się prawym brzegiem do Auxonne.
— Byle tylko ludziom nie dać czasu rozpa
nerał. W tej chwili wszedł do pokoju proboszcz
Batalion wstępował za batalionem. Radność
— I tam w tydzień z głodu umrzeć—prze uśmiechnięty staruszek, a za nim wystraszona czać, zrobił słuszną uwagę młody wódz, wszyscy
i porządek panowały wzorowe. Dobry żołnierz rwał pułkownik.
gospodyni, niosąc na półmisku potężnych rozmia do pracy, a krzyki i lamenta ustaną.
wie, że ściśle pełniąc swoje obowiązki, ratuje
— Lub zdążać w kierunku do Dijon — do rów pieczeń baranią. Wino i talerze już były na
- Most budować kto żyje — zawołał ka
armię i siebie.
kończył major.
pitan.
stole.
Najmniej zmęczony batalion otrzymał wódkę,
— Jeżeli nam Niemcy, którzy dzisiejszej
— Do wody z tchórzami, śmieszną rzecz,
— No księże pójdziesz z nami w drogę do Di
chleb, mięso i poszedł na służbę, na linię za nocy zdążyli przejść most, już nie przecięli drogi jon, zagadnął pułkownik nalewając wina.
wrzasnął pułkownik.
wały. Pułkownik ustawiał, przeklinał Niemców i nie czekają na nas.
— Pułkowniku na wały — obserwuj Niem
— Zostanę tu, odparł staruszek...
i groził im.
ców, i broń nas, a my tymczasem damy sobie
— Lepiej przecież umierać z karabinem w
— A Niemcy?
Niemcy przywitani celnemi strzałami na ręku, jak głodową śmiercią, śmieszna rzecz —
— Niech się dzieje wola Boża, nie opuszczę radę, zakomenderował jenerał.
szych dział, któremi kierował sentymentalny odparł na pytanie wodza rezolutnie nasz piechur. tych, którzy iść nie mogą — dzieci, kobiety i
Pułkownik przytknął rękę do daszka, od
major, zatrzymali się na odległość strzału arma
— Kapitan ma głos — rzekł jenerał zwra kilku starców.
wrócił się i poszedł przeklinając w duchu sztab
tniego, czekając na posiłki i dalsze rozkazy.
cając się w stronę stroskanego oficera.
i
dowódzcę.
Nie miał ochoty przypatrywać, się
— Prusacy nie pardonują i kobietom, zrobił
Młody wódz w towarzystwie kapitana i do— Auśonńe mogłaby nas wygodnie pomie uwagę jeden ze sztabowców. '
z bliska armatom i karabinom niemieckim, wo
wódzcy saperów objechał improwizowane fortyfi ścić, lecz nie wyżywić. A zawsze możemy się
— Słyszałem, lecz uciekać byłoby hańbą, łałby teroryzować wieśniaków i uśmierzać wrzaski
kacje. Tu chwalił, tam poprawić kazał, zawsze spodziewać posiłków z południowej armii na więc zostanę, rzekł ksiądz łagodnie, lecz sta kobiet. Poszedł jednak, gdyż znał służbę i rozu
z jednym i tym samym spokojem, z wypogodzó- drodze do Dijon.
miał rozkazy, poszedł gniew swój wywrzeć na
nowczo.
nem czołem, z którego żołnierz czyta nadzieję; i
— Wysłałem dwóch ludzi tutejszych wie
Gospodyni zaczęła głośno płakać, oficerowie żołnierzy i Niemców.
przyszłość swoją.
śniaków konno do głównej kwatery z raportem, spojrzeli po sobie, staruszek się uśmiechał, wziął ■
W wiosce ucichły krzyki i lamepta, na
Zmęczeni Niemcy stanęli obozem. Armja określającym pozycję naszą, i stosunek nasz do szklankę wina ze stołu, podniósł ją w górę:
i rzecz gorączkowej pracy i pospiechu. Ładowano
która ucieka, ma zawsze tę dogodność za sobą, Niemców, a prosząc o posiłki, chociażby z arty— Za pomyślność Francji — wymówił z u- wozy, wynosząc z. domów najcenniejsze rzeczy i
że jest skupioną, gdy armia goniąca rozwleka lerji konnej i kawalerji—- mówił poważnie saper. śmiechem
’ *v— i:---(zapasy! — Pękające bomby, palące się domy i,
wychylił.
— Brawo, brawo, to mi się podoba, śmie
się na tyle, ile jest niechętnych zajrzyć śmierci
Oficerowie powstali ze szklankami, wypili stodoły, już więcej nie przerażały. Błysła na
w oczy. Armie goniące mają najwięcej marode- szna rzecz — zakonkludował pułkownik.
dzieja ratunku i życia, wobec niej wszystkie
wino milcząc i milcząc usiedli.
rów, armie uciekające żadnych, gdyż ci stają się
— A więc do Dijon ?—odezwał się pytająco
Druga bomba przeleciała po nad kominami okropności malały. Natura ludzka prędko się
jenerał.
jeńcami.
małych domków, rozbijając się o stromy brzeg przyzwyczaja i z łatwością wytrwa, jeżeli widzi
W usypanej na prędce fortecy obok rozłożo
Nikt nie zaprzeczył, a wszyscy na znak po Saony. Krzyk kobiet i śmiechy żołnierzy na przed sobą przyszłość, a nie ma czasu na
nych ognisk, żołnierze kładli się na ziemię ze twierdzenia mimowolnie schylili głowy.
pełniły powietrze. Ksiądz wyszedł uspakajać wy rozpacz....
zmęczenia, jak snopy powalone od wiatru. Za
— Kiedy — rzucił najważniejsze pytanie lęknionych.
Pracowano we wiosce, pracowano z podwój
pach gotującej się zupy, nie miały sił przebudżić młody wódz.
— A to nam zaimponował do stu kartaczy, ną gorliwością i nad brzegiem rzeki, pod do—
Kiedy
—
powtórzył
cicho
sztab
i
mil

ich. Godzina snu dla żołnierza, chociażby pod
krzyknął
, „ .pułkownik, bo przecież
, __
ja nie został- wództwem sztabu, a przy dzielnej pomocy saczał...
bym sam jeden przeciw tysiącom Niemców i je- perów. Beczki zastąpiły łyżwy, — krokwie i
*) ZoSacz nr. 18, 19, 20, 21, 23, 27, 28 29,
— Zaraz — szepnął dowódzca artylerji.
szcze nie uzbrojony. Zaimponował nam, śmieszna belki, tratwy, a liny i sznury, klamry i łańcuI chy. > Pracowano w milczeniu bez wytchnienia,
33 i, 35.
— Zaraz? — krzyknął pułkownik — a to rzecz.

NA POBOJOWISKU.
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patrząc spokojnie z łakomstwem i drżeniem na
przeciwległy brzeg rzeki. Już połowa mostu, już
liny przeciągnięto na drugą stronę, już sapery
biją pale w ziemię, i przywiązują do nich po
wrozy. Szereg beczek stanął po jednej i po dru
giej stronie, na nich belki, na belkach układają
krokwie i deski... Cała ludność wioski u brzegu,
dzieci krzyczą na ojćów, żony na mężów: pręd
ko, prędko. Bomby padają jedila po drugiej, wio
ska się pali, i dach na kościółku. Wyprowadzo
no rannych i pierwszy wóz ambulansu stanął na
niedokończonym moście, a na wozie, leżał omdla
ły oficer, przestrzelony na wylot, otok dwóch
towarzyszy.
Wioska się pali, bomby pękają w ogniu,
gdy tymczasem między okopami a wioską żoł
nierze śpią twardym snem. Nic ieh nie budzi oprócz rozkazu... Dano rozkaz, bębny i trąbki za
grały. Słuch żołnierza — tępy na huk dział i
trzask ognia zrywa się na głos bębna i nieoprzytomniony instynktowo, chwyta za karabin, przy
pina tornister, staje do szeregu... Dopiero w sze
regu rozgląda się, przytomnieje i sądzi.
Słońce czerwoną łuną krwawo zachodziło.
Ach jakże powoli kładło się do snu. Strach i
przerażenie radeby go ściągnąć i zagasić. Zaga
sić choćby na wieki, aby uratować życie.
W niebezpieczeństwie żyjemy chwilą obecną.
Nikt się nie oglądał na wioskę, nikt nie myślał
o jutrze, wszyscy byli zajęci sobą, patrzali na
drugi brzeg rzeki, drżąc z niecierpliwości.
Bydło skupione, w jeden punkt ściśnięte,
stało nieruchomie z wytrzeszczonemi oczami. Po
chwili jeden z poważnych wołów zbliżył się nad
brzeg, popatrzał poważnie w wodę i cicho wsu
nął się w jej nurty. Za tym przykładem poszła
cała gramada również cicho i poważnie, płynąc
na drugą stronę. Młodzi ludzie pospieszyli za
niemi. Mieszkańcy wioski w milczeniu, przypa
trywali się przeprawie, sapery układali deski...
Słońce zniżało się powoli i majestatycznie,
obojętne na cierpienia ludzi świeciło, jak gdyby
to były najpiękniejsze chwile szczęścia ludzkości.
Cóż słońce winno, że ludzie się mordują, jedni
dla uratowania tronu Napoleona, drudzy dla
sławy i wielkości Bismarka. Tron Napoleona
zdruzgotała rewolucja, i został naród sam, bro
niący się od najazdu barbarzyńców skutych w
szeregi, utrzymanych w karności strachem i siłą
administracji, którą cywilizacją nazywają, gdy
tymczasem cywilizację ńaródil poznajemy po za
chowaniu się żołnierzy w obcym kraju. Prusacy
w ostatniej wojnie dowiedli czem są. Od mar
szałka do żołnierza wszyscy .byli jednakowi.
Wszystkie ich objawy i skłonności zamykają się
w jednem słowie — niszczyć, — a poryty i uniesienia w jedynem — mordować!...
'/Ciąg dalszy nastąpi.)

Wydział kolejowy nie widzi żadnej konie- wiając się nad tą sprawą, przyszedł rząd do prze Czego naszemu miastu potrzeba?
na się manifestować i ostatecznie zgodzi się na—■ stateczne, ażeby oba księstwa zerwały roko
połknięcie gorzkiej pigułki ugodowej.
wania. Pytanie więc zachodzi, dlaczego ga-. czności polecenia Izbie przyjęcia tak znacznego konania iż wypełni swą powinność, jeżeli zapobie
Dla użytku obywatelstwa napisał
Pod względem formalnym, mamy jeszcze do1 binet petersburgski tego słowa nie wyrzeka, upustu podatkowego, jakkolwiek go rząd propo- gnie takim stosunkom. Jeżeli Wysoka Izba oświad
1 nuje, a który według możności na podstawie po czy się przeciw ustawie, i jeżeli dla ratowania
zapisania, że przed zebraniem się dzisiejszej ra
Radny miasta Lwowa.
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przedłożenie
na konferencja, w której prócz przedlitawskich
Poręką prawidłowości funkcjonowania czyn
ministrów wzięli udział prezydenci obydwóch Izb,, cji. Wszak z oświadczeń ministerjalnych w rządowe, chce wydział kolei Aussig-Cieplice jako wreszcie mniemać że taka uchwała podeprze kre
ników i osią całego mechanizmu zarządu i kon
przełożeni trzech klubów wiernokonstytucyjnych parlamencie angielskim i z zachowania się, nabywającej, zezwolić na wspólny rachunek co dyt austrjacki?
W końcu oświadcza p. minister, że do art, V. troli jest systematycznie urządzona rachunko
i kilku zaproszonych członków Izby wyższej. P. innych gahinetów wypływa, iż zawarcie po do wszystkich linij, a kolei Dux-Bodenbach, któ
rej bankructwu zapobiedz należy, przyznać takie wniosku wydziału nie przykłada szczególnej,' war wość, za pomocą tejże możemy cały ogół inte
Schmerling, który również znajdywał się na li
koju z Serbią, i Czarnogórą dwory europej ułatwienia, któreby fuzję ułatwiły, i brak w do- tości.
resów gminy streścić i wyłożyć w jednym obra
ście zaproszonych, nie przybył.
skie
wezmą
za
podstawę
do
odpowiedzi
na
Po przemowie sprawozdawcy Oppenheimera zie, w jednym akcie.
. chodach, wobec skarbu państwa do najmniejszej
Za porażkę, jakiej doznali prusofile w spra
Akt taki obejmujący ogół spraw gminy,
wie wystawowej — zemścili się srodze na — p.. okólnik Gorczakowa, a niektóre z nich na- zredukowały kwoty. Dla dawnej linii Aussig- postawił wniosek dep. Walterskirchen, aby z po
Chlumetzkym, koalizując się z prawicą i demo■ wet za asumpt do ponownego wysłania am-, Cieplice odpada zatem wszelkie jakąkolwiek na wodu ważności przedmiotu głosowano imiennie. przedstawiający wolę całego obywatelstwa przez
zwę mające uwolnienie od podatku, a nawet co Wniosek przyjęty, po obliczeniu głosów okazało jego reprezentantów objawioną i stanowiący dla
kratami przeciwko wniesionej przez ministra' basadorów swych do Konstantynopola.
do linii w dolinie Bieli, zostanie kolej do podat się że za debatą szczegółową było 101 a przeciw organu wykonawczego wytyczony plan całej go
handlu sanacji kolei Dux - Bodenbach. Pierw
Są
wskazówki,
że
Moskwa
sama
skłoku obowiązaną; z drugiej strony zaś linia Osseg- 103 głosy, zatem odrzuconem zostało wejście w spodarki, najwyższe prawo na przyszłość mia
szy raz nowe ugrupowanie głosów stało się czy
nem i skierowało się z powodzeniem przeciwkoi niła księcia Czarnogóry do wysłania delega- Kommotau w długości 36 kilometrów zrównaną bę szczegółową debatę. Przeciw rządowi głosowali nowicie, na rok jeden obowiązujące, budżetem
gabinetowi. Odrzucenie przedłożenia sanacyjnego| tów do Stambułu, a dosyć dobrze informo dzie z liuią Dux-Bodenbach o 51 kilometrach, i Polacy, prawe centrum, znaczna część centrum, zo wiemy.
Akt drugi, którym organ wykonawczy, zdaje
skonternowało ławę ministerialną i wywołało w wane organa prasy węgierskiej podnoszą, że uwolnioną od podatku dochodowego, stempli od część lewicy i klubu postępowego. Tę większość
dziennikach przesilenie ministerjalne respectwe gabinet petersburgski neutralność Austrji po kuponów, i wszelkich w przyszłości podatków, i można więc uwrażać za wynik koalicji deputowa liczbę przed władzą zwierzchnią z dokonanych
będzie tylko obowiązaną do spłaty podatku za nych ze wszystkich stronnictw przeciw gospodar czynności w czasokresie budżetem objętych, zwa
ustąpienie z gabinetu p. Chlumetzkiego. Jest to
ny rachunkiem. (Zamknięcie rachunków,
jednak, że się tak wyrazimy, teoretyczna mrzon zyskać pragnie wypuszczeniem ze swych robkowego. Wreszcie zaliczka ze skarbu w kwo czej polityce rządu i dotychczasowej większości.
ka, ponieważ w rzeczywistości dla podobnie de kombinaeyj wojennych tak pomocy Serbii, cie 1,200.000 złr., która kolei Dux-Bodenbach
Przed zamknięciem posiedzenia interpeluje dep. bilans majątku).
Korzystając ze wskazówek, jakie nauka polikatnej porażki nie ustępują obecni członkowiei jak i Czarnogóry i Bośnii, zamierzając pro przyznaną została, ma być zmniejszoną do kwoty Tinti i towarzysze ministra spraw wewnętrznych :
gabinetu.
dlaczego nie zamknięto dotąd granicy austrjaekiej daje, wypadnie nam obecnie tylko odpowiedzieć
wadzić wojnę tylko na terytorjum bułgar- 600.000 złr.
na
pytanie,
kto i jak spełnia funkcje wymie
Przyszłe posiedzenie Rady państwa odbędzie skiem, a dywersję, którąby Turcji mogli zro
Dep. dr. Forogger oświadcza, iż nie jest dla przypędu bydła z Niemiec a szczególniej z Prus ?
się w przyszły wtorek. Jako 5. przedmiot porząd
wprawdzie przeciwnikiem tak zwanych „kuracyj“ i czy rząd zamyśla wydać bezzwłocznie zarządze nione ?...
1. Jako orgań zarządu gminy w zakresie
ku dziennego jest zapisany wniosek Haasego, do bić Serbowie, Bośniacy i Czarnogórcy, za kolei, lecz z zasady musi się sprzeciwić obecne nia w celu ścisłego zamknięcia granicy?
kierownictwa funkcjonuje prezydent i magistrat.
tyczący czytanek. Prusofilizm jak widzimy nie stępuje znacznem powiększeniem armii połu mu przedłożeniu, gdyż kolej Dux-Bodenbach ma
Przy oznaczeniu porządku dziennego przy
2. Jako organa dokonawcze funkcjonują ma
zasypia sprawy.
dniowej. Na tej podstawie mają się toczyć być odstąpioną za nominalną kwotę 10 milionów, szłego posiedzenia (20. lutego b. r.) uprasza mini
Na wczorajszem posiedzeniu klubu postępo rokowania między Petersburgiem i Wie- lecz kwoty tej nie otrzymają ci, którzy do niej ster handlu o usunięcie z porządku dzienuego wnio gistrat (w sprawach policji i t. p.), kasa miejska
i
biuro
techniczne.
wego zdawał dr. Sturm imieniem podkomitetu dniem, a za pośrednictwem Berlina. Dzieńmają prawo, to jest posiadacze pryory- sku o nabyciu przez rząd kolei Braunau-Strasswal3. Kontrola prawodawcza (a) i kontrola są
sprawę o wniosku Fuxa, dotyczącego zmiany wy
tetów drugiej i trzeciej emisji, tak że hypoteczni chen, i wniosku o zaliczkę dla kolei Praga-Dur w
boru delegacyj wspólnych. Nad tym przedmiotem inki węgierskie donoszą także, zo podczas wierzyciele muszą zezwolić na ukrócenie swych celu wykończenia linii Briir-Klostergrab, albowiem dowa (b) jest wyłączną atrybucją Rady miejskiej.
4. Kontrolę administracyjną (c) wykonywa
toczono bardzo długą dyskusję i zobowiązano się bytności obecnej węgierskich ministrów we praw; a wierzyciele pospolici, to jest akcjona z powodu dzisiejszej uchwały musi się rząd zasta
do zatrzymania w ścisłej tajemnicy powziętych Wiedniu i przy ponownem utworzeniu się riusze zostaną w całości zaspokojeni. Nasze ak nowić, jak się ma zachować wobec powyższych miejska Izba obrachunkowa, różne komisje i de
uchwał. Jesteśmy jednak w położeniu donieść co gabinetu Tiszy, nietylko sprawa bankowa, cje kolejowe straciły już wiele na wartości, przez przedłożeń. W skutek tego postawił prezydent na legacje z łona Rady miejskiej. Izba obrachunko
wa miejska ma także zadanie przygotować pod
’ takie zaś postępowanie, jak obecne, ucierpią i porządku dziennym :
kolwiek o tych uchwałach. Zasadniczo spierano
ale nawet i sprawa wschodnia, w skutek
stawy w najdrobniejszych szczegółach sprawdzo
się nad dwoma wnioskami, z których jeden żąda
pryorytety, co dla Austrji wielką będzie stratą.
1. Dalszy ciąg obrad nad ustawą asekura- ne — dla kontroli prawodawczej i sądowej.
najnowszych
propozycyj
moskiewskich,
przyj

zmiany prawa wyboru wspólnej delegacji w ten
Dep. dr. Kronawetter dziwi się, dlaczejro cyjną.
Całe brzemie funkcyj kierownictwa (tj. za
Sposób, żeby nie grupy krajowe, lecz Izba posel dzie do rozstrzygnięcia między oboma mini rząd tracić ma połowę tej sumy, jaką mu kolej
2. Przedłożenia rządowe o dodatkowych kre- rządzania i wykonania) cięży na prezydencie;
ska wybierała członków delegacji, drugi zaś sterstwami a hr. Andrassym.
Dnx-Bodenbach wioną. Wprawdzie otrzymać mamy dytach na rok 1877
dla budowy rządowych kolei niekorzyści takiego obarczenia, uznane nawet za
wniosek idzie jeszcze dalej, i żąda zniesienia in
Ile w tych wiadomościach jest prawdy, te pieniądze w pryorytetach kolei Aussig-Cieplice żelaznych.
sadniczo w krajowej ustawie gminnej, która te
stytucji delegacyjnej a poruczenia spraw wspól
trudno osądzić. Lecz jeźli Moskwa nie od po kursie 270, albo kopalnie węgla kolei Dnx-Bo3. Sprawozdanie wydziału dla procedury cy- funcje przydziela nie naczelnikowi lecz zwierzch
nych obydwom parlamentom. Ostatni wniosek
denbach, lecz rząd nie ma w tym względzie wy
ności gminnej, (§. 50); w skutek tego, wyłoniła
został zarzucony, natomiast uchwalono przedło wiodła Serbii i Czarnogóry od wysłania boru, a akcjonarjusze postanowili odstąpić rządowi wilnej o zastosowaniu ustawy z 30. lipca 1867.
4. Sprawozdanie wydziału szkolnego o pety praktyka jako następstwo konieczności czynny
żyć nowe prawo wyboru z plenum Izby prawie pełnomocników do Stambułu, a może nawet owe kopalnie. Zatem pierwsze 600 000 mamy stra
wszystkiemi głosami obecnych. (Dwa głosy były wpłynęła na ich wysłanie, to jeszcze ztąd cić, a za drugie otrzymać kopalnie będące jak wia cjach księgarzy co do nakładu książek szkolnych. współudział magistratu w zastępstwie wykonaw
5. Sprawozdanie tegoż wydziału o wniosku czego ciała zwierzchniczego.
przeciw). Wątpimy jednak czyli te dobre chęci nie można kategorycznego wniosku robić, iż domo hazardownem przedsiębiorstwem. Zkąd przy
Lecz poprzednie wyłuszczenia wykazały nam
dep. Haase względem rewizji czytanek.
prusofilów kiedykolwiek będą mogły się ziścić,
chodzimy
do
darowania
600.000
mając
na
nie
we

uczyniła to jedynie przez wzgląd na Auwłasną istotę tego organu, (magistratu) z czego
ponieważ podobny gwałt na autonomię krajów
ksel kolei, zaopatrzony girem firmy Liebig? Daro
wynika, iż gmina nie ma właściwie autonomicz
wywołałby burzę, która bardzo doniosłe mogłaby strję. Za ośm dni upływa rozejm między wizna taka byłaby ważnym precedensem, i ciekawa
nego kierownictwa zarządu, właściwej autono
mieć skutki w pierwszej linii dla samych cen- Turcją a Serbią i Czarnogórą. A tu tym rzecz, coby komuś innemu odpowiedziano, gdyby się
Listy
Isęnatiewa.
micznej magistratury (z wyborów pochodzącej),
tralistów.
czasem pora roku jest tego rodzaju, osobli powołał na ten precedens.
której pomoc zadanie prezydenta by ułatwiła, a
Dziś zmarł tu znany poeta i autor dramaty wie w Besarabii i Rumunii, iż kampanii
Ignatlew do Nowikowa. Pera 28. grudnia
Drugą ofiarą ze strony rządu ma być daro
której odpowiedzialność w obec reprezentacji by
czny Mosenthal na kurcze sercowe.
(9. stycznia) 1872.
rozpoczynać niepodobna. Zresztą, jeszcze wanie podatków, obliczonych rocznie na 630.000.
łaby poręką rzetelnej i skutecznej egzekutywy.
Jakiem
prawem
odpisuje
się
Jednemu
podatek,
a
Czytałeś pan zapewne w tutejszych dzienni
Moskwa nie jest gotową, wzmocnienie armii
Pełnienie funkcyj dokonawczych, jak w ogó
żąda jego zapłaty od drugiego? Traci się tu nie kach a szczególniej w tych, które wychodzą w ję le wszystkich funkcyi techniki ekonomiczno • adpołudniowej jest dopiero w toku. W intere
Konstantynopol d. 16. lutego.
tylko podatek rządowy, ale dodatki krajowe 1 zyku tureckim, że Porta wobec uzbrojeń od pe administracyjnej musi być pozostawionem orga
sie więc Moskwy jest, ażeby ten rozejm gminne, czego nie można dopuszczać w państwie, wnego czasu w Serbii rozpoczętych, poleciła gu
W poniedziałek znów miała miejsce demon
nom biurokratycznym, gdyż fachowe wiadomości,
stracja na części stambulskiej. Tą rażą nietylko przedłużony był przynajmniej o miesiąc. A którego ustawodawstwo na kraje i gminy różne bernatorom z tem księstwem sąsiadujących pro biurowa wprawa, rutyna, ciągłość w zastosowa
wincji i komendantom wojsk w nich rozlokowanych niu ustaw, są niezbędnemi warunkami dobrego
softowie i lud, ale i przechodzące oddziały woj stać się to może jedynie wtedy, gdy Serbia nakłada ciężary.
Trzecie ułatwienie jest przedłużenie koncesji. aby byli gotowi na wszelki wypadek. Wiadomość mechanizmu. W tych organach jako w swoich
ska, bratając się z ludem, głośno domagały się i Czarnogóra okażą gotowość do zawarcia
przywrócenia Midhata-baszy do władzy. Zaraz pokoju, a co do szczegółów nie będą się Wydział poruszył tę sprawę, lecz jej nie załatwił, ta i pogłoski o znacznych uzbrojeniach Turcji, subseliach winna zwierzchnia władza autonomicz
po tym wypadku sułtan przywołał do siebie mogły w kilku dniach porozumieć z Turcją, minister zaś oznajmił, iż nastąpi to w drodze ad zmusiły rząd serbski do zażądania wyjaśnień od na posiadać dzielną pomoc, dla tego też należy
ministracyjnej. Byłoby to nieodpowiedniem, bo kon Porty. Khalil zapytany przez Risticza odpowiedział, szczególną staranność poświęcić służbie miejskiej.
Redyfa - baszę, i surowo czynił mu wyrzuty
za intrygi, których ekswezyr padł ofiarą. i ztąd okaże się potrzeba przedłużenia cesje są ustawami i tylko w drodze ustawodawczej że wszystkie te wieści nie mają żadnej podstawy,
Na wykonywanie kontroli prawodawczej i
i że rząd urzędownie im zaprzeczy.
mogą być zmienioneini.
rozejmu.
Redyf obawiając się zemsty żony Damat-basądowej tych ważnych a tak zazdrośnie strzeżo
Mimo
tej
ministerjalnej
odpowiedzi
i
urzędo

szy, zniósł wszystko w milczeniu. Zdaje się, że
Z tego powodu wiadomość, któraby ze
Przedłożenia obecne opierają się na realnych
nych atrybucyj ciał konstytucyjnych i autonomi
gniew padyszacha był tylko pro forma, bo mimo Stambułu teraz nadeszła, o uiezawarciu je zasadach, są one korzystne dla pojedynczych, ale wego dementi nie mogą się Serbowie uspokoić, wi cznych dotychczas dość obojętnie spoglądano.
że mówiono głośno o dymisji seraskiera, został szcze pokoju, a o przedłużeniu rozejmu, by kosztem ogółu. Nie pomoże się naszemu gospodar dząc wojenne dążności obecnego ministerstwa. Rząd Sprawa budżetu, stanowiąca zwykle we wszyst
on dotychczas przy władzy, a padyszach tegoż
stwu, jeżeli będzie się kosztem ogółu wspierać, i sułtana, który jak uważam, dokładnie uwiadomio kich parlamentach przedmiot nader ścisłych ba
samego dnia, jakby dla ulżenia sercu, wyjechał, łaby
- dosyć
- wyraźną
- wskazówką•; przeważnych
.
sztucznie podnosić wartość przedsiębiorstw, które nym jest o wszystkiem co się dzieje w Serbii i w dań, gruntownych obrad i ważnych rozpraw,
o mil parę na polowanie z Abdul-Kerimem. Już dotąd wpływów Moskwy na Serbię i Gzar- same przez się i dla swej rzeczywistej wartości słowiańskich prowincjach, czyni wszysko możliwe, przemyka się zwykle dość pobieżnie, zaś sprawa
to serdarekrem cieszy się wielkiemi względami J nogórę, a rokowania pokojowe tych księstw kredytu otrzymać nie mogą
aby nie być niespodziewanie zaskoczonym. Słysza zamknięcia rachunków i odprawy liczbodawców,
władcy władców, może dlatego, że się nie wtrą-'z ^urcj. okazałyby się tylko fintą moskiewDep. dr R u s s przemawia za wnioskiem, łem nie dawno, że Porta obawiając się wybuchu nie wyjednała sobie jeszcze nawet dostatecznej
no
*polityki, ao łnm
V
• 1
*
• •
niezadowolenia,
którego niezręczną swą polityką uwagi.
ca dn
do vanKivbi
tem anwanm
samem nia
nie naonnłn
nasuwa óoJnnnk
żadnych II1 sk$, dla zyskania czasu
az do wzmocnienia twierdzi, że obawy dr. Foreggera wtedy dopieroby
obaw. We środę sułtan zachorował. Dotąd trzy
miały słuszność, gdyby przyszło do bankructwa nie przestaje wywoływać, chętnieby rozpoczęła
Wymogi techniki kontroli rachunkowej wska
'armii
południowej
i
nadejścia
przyjaźniejszej
kampanię, nim Serbia projekta swoje wykonać bę zują na konieczność utrzymywania organu ra
mają to w tajemnicy, nie wiem dlaczego, bo cho
kolei Dux Bodenbach.
dzie mogła. Khalil i jego przyjaciele sądzą, że chunkowości dobrze urządzonego i fachowemi si
roba wcale nie jest gwałtowną, lecz zdradza te (pory dla operacji wojennych.
Dep. dr, P r a ż a k nznaje ofiary ze strony
Serbowie raz poskromieni spokornieją tak samo łami hierarchii urzędniczej uposażonego. Należy
same symptomata, których ofiarą padł Murad:
państwa za zbyteczne, gdyż układy przyjdą do
jak Grecy w czasie kwestji Krety. Trzeba należeć jednak tutaj uwydatnić, iż kierowiłctwo kontroli
zdenerwowanie i alienacja umysłowa, jako na
skutku, choćby kwota przez rząd wymagana podo tak ciemnej kliki, jak jeune Turqu'e, aby Ser administracyjnej (w obecnym ustroju zupełnie
stępstwa nad miarę używanych trunków i roskoZ Rady państwa.
zwoloną nie została. Objęcie za 10 milionów przed
bów uważać za takich, jak Grecy tchórzów. Wol brakujące) winno spoczywać w ręku organu au
szy haremowych.
siębiorstwa przynoszącego rocznfc milion, jest uciąno się spodziewać, że tym panom otworzą się o- tonomicznego, ażeby autonomicznemu organowi
W niedzielę spodziewają się tu Christicza,
Wiedeń d. 16. lutego.
żliwem tylko dla kolei Dux-Bodenbach. Dlaczego
czy, ale daj Boże, aby zapóźno dla naszego ko zarządu przeciwstawić równorzędny autonomiczny
jako pełnomocnika serbskiego do zawarcia poko
sąd zgodził się na te układy, to mówcy niewia
Na
dzisiejszem
(237)
posiedzeniu
Izby
depu

chanego chorego
ju. Będzie bardzo miłym i pożądanym gościem.
organ kontroli administracyjnej i tym sposobem
towanych odczytano nadeszłe petycje, których domo, lecz przypuszcza, że sąd odmówiłby swego
Porta zbroić się nie przestaje. W poniedzia
usunąć niewłaściwe położenie, wynikające ztąd,
Ignatiew do Nowikowa,
znaczna ilość żąda, aby dochód niżej 600 złr. zatwierdzenia, gdyby tak znał stan rzeczy jak obe
łek statkiem wojennym znów odesłano 3000 regdyby biurokratycznemu organowi nałożono obo
cnie poznanym został. Wartość kolei Dux-Bodenwolnym
był
od
podatku
osobowo-dochodowego.
Pera
4.
(16.)
stycznia
1873.
dyfów do Szumli.
wiązek w danych warunkach zakładać veto prze
bach wynosi przeszło 10 milionów, a bilans jest
Hobart objeżdża wszystkie wybrzeża, inspek- Z Galicji przyszła petycja Izby adwokackiej w
Walka między ekuine 'iskiin patrjarchatem a
Tarńowie, żądająca obniżenia opodatkowania a- zupełnie dobrym. Cenę przez kolej Aussig-Cieplice Bułgarami, przyjęła od niejakiego czasu dyploma ciw zarządzeniom prezydenta lub innej władzy
cjonując pozycje, potrzebujące obwarowania.
administracyjnej. W jaki sposób to się uskute
dwokatów, wynagrodzenia za zastępywania ubo ofiarowaną, można będzie zkądinąd otrzymać. Ukła
tyczny charakter. Gdy Grecy używają wszelkich cznić da, zobaczymy później.
Zapał ludności wzmaga się. Arabowie sy
gich, taryfy adwokackiej, i uproszczenia procedu dy 8ą nielegalne, mogą nawet wpaść w kolizję z
ryjscy wystawili trzy pułki konnicy, i złożyli
intryg jakie tylko wynuleść mogą, to Bułgarzy po
Zdawałoby się więc, że przy odpowiednim
prawem karnern ; a władza ustawodawcza potwier
ry przy ściąganiu należytości adwokackich.
50.000 dukatów na potrzeby wojenne. Przedwczo |
Dr. Roser i towarzysze stawiają następujący dzając taki układ zaszkodziłaby temu co jest naj- stępują wobec swych przeciwników ze swobodą i rozkładzie czynności między pojedyncze czynniki
raj wyszedłszy na plac, przylegający do jednej
energią, jaką dać może tylko ufność we własne nie pozostało nic więcej, jak dopełnić brakujące
ważniejszeiu w państwie, — uszanowaniu prawa. siły. Żądania Greków można streścić w następują
z koszar, przypatrywałem się ćwiczeniom jedne-1j wniosek:
organa kierownicze, jeżeli rzeczywistość daleką
Wysoki rząd zechce w drodze ustawodaw Odmówienie •potwierdzenia nie narazi kolei na ban cych czterech punktach:
go batalionu piechoty. Dokładność w wykonaniu'
jest od tego, analogicznie do zasad z teoryj wy
kructwo,
a kolej Aussig-Cieplice nie wypuści z rąk
rozkazów, szybkość ewolucji, i jednocześnie swo czej zarządzić, aby „Ratenbriefconsortien“ (nie ma
1. Zniesienie fermanu Alego, i wydanie in snutych, dla uzmysłowienia określonego obrazu,
tego interesu, a gdyby to i uczyniła, to znajdą się
boda w ruchach zadziwiły mię; dowiedziałem się, I na to polskiego wyrazu, lecz odnosi się to do inni nabywcy.
nego, w którym Bułgarzy za odszczepieńów uznani rzeczywistość stosunkowo poucza, iż zakres po
że to byli rekruci, weszli do szeregów przed 1 kupna losów i papierów na raty; p. r.) odbywabędą.
jedynczych czynników wcale nie jest tak dokła
Dep. dr. Weeber przemawia za wnioskiem
dwoma tygodniami. Jaka ochoczość panuje w woj [ły się pod takiemi prawnemi warunkami, które
2. Zmiana ubioru duchowieństwa bułgarskiego. dnie wytyczany, jakby tego zasada dobrej admi
sku — dość powiedzieć, że rekruci sami budzą by publiczność ochronić mogły od nierzetelnego wydziału, i walczy z twierdzeniem jakoby bankruc
3. Grecy zostaną w posiadaniu kościołów, kla nistracji wymagała; przypatrzmy się bowiem tej
w nocy swych komendantów, aby ich musztro postępowania osób sprzedażą taką przemysłowo two kolei Dux-Bodenbach nic rząd nie obchodziło ; sztorów, szkół i innych publicznych budowli, które praktyce z bliska, a ujrzymy, iż prawie każda
'się
zajmujących.
”
wstrząsnęłoby
ono
targiem
efektów
i
oddziałałoby
wali, jakoż ćwiczenia często odbywają się w nocy.
sprawa, przeszedłszy przez narady magistratu,
znajdują się w prowincjach o mięBzanej ludności.
Wnioskodawcy życzą sobie, aby ich wniosek na robotników tak samo jak przesilenie z 1873 r.
Flotyla otomańska na wodach dunajskich
4. Grecki patrjarchat pozostanie przy prawie przychodzi z wnioskiem tegoż do Rady miejskiej,
Wydział stawia Bwe wnioski nie w interesie poje
składa się obecnie z dwóch monitorów o 4 dzia-' odesłano do wydziału prawniczego.
a dopiero po zapadłej uchwale w sekcji (części
łach, z dwóch korwet pancernych o 12 działach, |
Izba ......................................
przystępuje do porządku dziennego, to dynczych osób , ale ze względu na potrzeby publi wysyłania swych biskupów do prowincyj bułgarskich. Rady) lub w pełnej Radzie, bardzo często od
Prawa te, które przyjaciel nasz Khalil zamy
z pięciu kanonierek pancernych o 10 działach, jest do ustawy egzekucyjnej. Dep. dr. Weeber, cznego gospodarstwa.
śla Grekom przyznać, sprzeciwiają się interesom miennej od wniosku magistratu, wraca napowrót
z 4 szunerów o 16 działach, i z 4 statków trans-; przewodniczący w wydziale do procedury cywilNastępnie przemawia za wnioskiem minister
do dalszego wykonania.
portowych o 10 działach; razem 17 statków o nej, oświadcza, iż wydział nie ukończył jeszcze handlu Chlumecky. Odrzucenie w roku przeszłym bułgarskiego kościoła tak, iż exarcha mimo swej
Z czego wynika, iż Rada miejska oprócz
obrad nad przekazanemi mu wnioskami, i dlate- przedłożenia rządowego, mającego na oku .kurację” niechęci widział się zmuszonym na nowo interwe
52 działach i 984 ludziach osady.
zwwj konstytucyjne.
^DvJUUvjJUv.,go dzisiaj niemożliwa debata nad dalszemi para- kolei Dux-Bodenbach odnioBło tan skutek, że kolej niować, aby zniweczyć intrygi nowych nieprzyja uchwał zasadniczych i uchwał w sprawach jej
Jednocześnie postępują roboty
decyzji zastrzeżonych, bierze bardzo znaczny uJak wiadomo — 13.
1 marca nastąpi otwarcie par grafami ustawy. Na podstawie §. 31. regulaminu stanęła u progu bankructwa. Wobec uwag dr. Pra- ciół. Przedwczoraj odwiedził monsignor Anthimos
dział w czynnościach do zakresu wykonawczego
lamentu. Na ten’ ceł dla obu Izb przygotowują ! uchwalił wydział tych członków Izby, którzy dal- żaka o zawartym układzie, nadmienia minister, że sławnego ministra, który(go zaprosił w celu oś
przynależnych,
przez co już z góry każda spra
wiadczenia
się
w
tej
nieszczęśliwej
sprawie.
Kha

obszerny lokal, gdzie się mieściły ministerstwaGsze poprawki stawiać zamierzają, upraszać, aby dep. Prażakowi niewiadomo, iż firma z którą układ
handlu 1 robót publicznych. W zaprzeszłym liście' je wnieśli do prezydjum Izby, które udzielając je zawarto, jest w posiadaniu największej części prze lil okazał się z początku nader grzecznym i uprze wa staje się ostatecznie usankcjonowaną i usuwa
przesłałem wam projekt do prawa prasowego,; wydziałowi, umożebni mu ich zbadanie; na pod- wozowych środków kolei, i każdej chwili mogłaby dzającym dla exarcliy, zakończył jednak pogróżką, się potrzeba jakiegoś nadzoru lub dalszej kon
mający być przedłożony parlamentowi. W sobotę' stawie §. 26. regulaminu zaprasza wydział wszyst- zabrać swoje wagony. W takich okolicznościach spostrzegłszy, że monsignor Anthimos nie ma wcale troli. Na pozór mogłoby się wydawać, iż tym
sposobem cala administracja nibyto uproszczona,
i w niedzielę był on przedmiotem obrad pono kich wnioskodawców, aby w jego obradach udział mnsiał zastępca właścicieli pryorytetów zgodzić się zamiaru ustąpienia przed reklamacjami fanariotów.
Dzięki intrygom i pospo litym oszczerstwom gdyż wszystko co się wykonywa, dzieje się za
wnych w komisji pod przewodnictwem Dżewdet- wzięli.
na układ, który znosił prawo zastawu na te prze
przyzwoleniem i pod powagą tak poważnego
baszy, ministra spraw wewnętrznych, i Cadri„Wnioski te przyjęto i przystąpiono do obrad wozowe środki, i przenosił je na własność kolei. naszych nieprzyjaciół, sprawa exarchatu nie jest
baszy, prezydenta Rady stanu. Obecnie wypra nad sprawozdaniem wydziału kolejowego o połą Dla kolei Aussig-Cieplice byłoby bankructwo kolei jedyną; gdyż skutkiem krzyku fanariotów, i ich ciała; ale rozbieramy tylko krytycznie następ
stwa
tego urządzenia, a ujrzymy, iż Rada po
cowują się projekta: regulaminu wewnętrznego czeniu kolei Dux-Bodenbach z koleją Aussig-Cie- Dux - Bodenbach daleko korzystniejszem od tego nowych sprzymierzeńców pismaków gazeciarskich
chłania całą udzielność władzy wykonawczej,
dla obu Izb, ustawy wyborczej, ustawy o reor plice.
układu. O przymusie wywartym na posiadaczy pry w Wiedniu, zaezęto konsulów naszych w Macedo musi nieraz stanąć w sprzeczności z samą sobą,
ganizacji wilajetów, ustawy municypalnej, usta
Obrady te były bardzo ożywione, a rząd, bez orytetów niema co i mówić, gdyż właśnie wskutek nii tysiącznemi trapić szykanami. Słyszałeś pan za i że Rada staje w miejsce różnych organów wy
wy o budżecie.
pośrednio zaś minister handlu, doznał w nich układów podniósł się kurs pryorytetów, co jest do pewne, że patrjarchat wysadził komisję, która ma konawczych, już bez dalszej odpowiedzialności, a
wodem, że ich posiadacze żadnej nie doznali szkody. się udać na górę Athos. Z pewnością nie byłbym obejmując wszystko, niedomaga na absolutyzm
Rząd, pragnąc przystąpić do reorganizacji ciężkiej porażki.
Dalej wspomina minister iż w zrzeczeniu się zważał na te grecko-tureckie machinacje, gdyby szczególnego rodzaju, który krępuje najdzielniej
Imieniem wydziału kolejowego zdaje sprawę
sądownictwa, zajmuje się opracowaniem kodeksu
600.000 nie ma podarunku, aui szczególniejszych przewrotność naszych nieprzyjaciół do swych osz szą energię, i w najważniejszych sprawach spro
procedury cywilnej. Vahan-effendi, radca z mini dep. Oppenheimer.
W sprawie tej rozchodzi się o ratunek kolei względów dla firmy Liebiga. W czasie gdy układy czerstw nie wmięszała nazwisk L.,.. i I.... W sku wadza zastój nieprzezwyciężony, lub bardzo po
sterstwa sprawiedliwości, jedzie w tym celu do
Europy, aby się zapoznać z procedurą sądową Dux-Bodenbach przed grożącem jej bankructwem, między obydwu kolejami przyszły do skutku, nie tek tego mnsiałem do tych panów napisać, aby bieżne traktowanie, co wreszcie pozostawia doinnych państw zachodnich, dla złożenia odnośnego za pomocą objęcia jej przez kolej Aussig-Ciepli- posiadała kasa rządowych zaliczek żadnego pokry na jakiś czas opuścili swe miejsca i tu przybyli, wolnolności bardzo rozległe pole.
(C. d. n.)
ce. Towarzystwo tej kolei żąda jednakże od re cia na firmę Liebig jake żyranta. Zastawy, na które wydałem bowiem przyjaciołom naszym instrukcje,
raportu rządowi.
prezentacji państwa pewnych ułatwień i finanso dawano zaliczki, zmieniały się z upływem czasu, jak zniweczyć nowe intrygi Greków.
Z wielkiem zadowoleniem przyjmuję pański
tak że firma Liebiga z czasem uwolnioną została
wych korzyści, a mianowicie:
Przegląd polityczny.
Uwolnienie zupełne od podatków pięciu od wszelkiego poręczenia, gdyż nie zezwoliła na wniosek dotyczący „CIio“ i mam to przekonanie,
Rokowania pokojowe w Stambule. linij, 1) które
że
rząd
cesarski wykona przyrzeczenia, jakie pan
wtedy tworzyć będą wspólną sieć interesa, któreby i innych hipotecznych wierzycieli
powoływały. Nie można także lekceważyć ban dałeś temu wybornemu redaktorowi tak wpływo
Dwie wiadomości, nadchodzące dzisiaj z
Rokowania pokojowe między Turcją a przedsiębiorstwa Aussig-Cieplice.
2) Uwolnienie od stempli i należytości wszyst kructwa tej kolei, które byłoby wielkiem nieszczęś wego dziennika. Gdyby wreszcie książę i nadal dwóch przeciwnych końców Europy — wiado
Serbią i Czarnogórą zaczynają przybierać
kich aktów prawnych, które w skutek tego po ciem, jeżeli się uwzględni różnicę między bankruc skąpił tych paru tysięcy rubli, to z własnej mej mości pierwszorzędnej wagi i znaczenia, ściąga
zwrot coraz pomyślniejszy. Już i Czarnogó łączenia potrzebnemi będą, jako też i nowo wy twem a wstrzymaniem ruchu kolei. Wstrzymaniu kieszeni zapłacę 5000 .rubli, które pan obieeałeś ją na siebie całą uwagę i roszczą sobie pretensję
ra zdecydowała się wysłać pełnomocników dać się mających efektów kolejowych do sumy ruchu moźnaby zaradzić przez sekwestrację, lecz redaktorowi dziennika tryesteńskiego. Wspieranie do tego, żebyśmy je wynieśli na pierwszy plan.
kolej Dux Bodenbach leży na samej granicy, i tego dziennika może nam przynieść tem więcej ko- Mamy tu na myśli kryzys wezyrowską w Stam
do Konstantynopola dla zawarcia pokoju. maksymalnej 14 mil w zlocie.
3) Uwolnienie od podwyższyć się mogących przy bankructwie mogłyby jej wagony uledz zaję-1 rzyści, iż ma on wielką powagę między chrześciań- bule i sobotnie debaty w parlamencie angiel
Gabinety europejskie wywierają przez swych
B.U3Z.LUW nadzoru
uauŁuiu. policyjnego xi tiuntgu,
ciu przez inne państwa, co pozbawiłoby kolej ską ludnością tureckich prowincyj. Clio odda nam skim. Wobec tych dwóch wypadków bledną
cłowego.
ajentów widocznie presję tak na Turcję, jak kosztów
4) Uwolnienie od podatków wszystkich pię- wszelkich środków ruchu. Najbliższym skutkiem [ większe usługi, aniżeli bułgarskie dzienniki w Ru- wszystkie inne nowiny polityczne, jakie mamy
i na Serbię i Czarnogórę, ażeby bądź co ciu linij aż do 8. października 1890 r., w którym bankructwa byłby upadek kopalni węgla, tysiące ] munii, albo małe serbskie gazety,
dzisiaj do zaznaczenia. Blednie i trąci na znacze
bądź pokój przyszedł do skutku. Tymczasem kończy się na najdłuższy czas pozwolone uwol- robotników utraciłoby swój zarobek, co zrządziłoby)
. ..L-..'.—----niu wieść o starciu wojsk tureckich z moskiewskiejedno słowo ze strony Moskwy byłoby do-! nienie
nienie. dla
<łla linii Cieplice-Kommotau.
Cionlirp-Kommntan
olbrzymie szkody w majątku narodowym. Zastana-'
mi na granicy Kaukazu, — wieść zresztą cha-

— „Z grodu Lwa“ mazur skomponowany przez
— Bursztyn d. 15. lutego. W niedzielę lano sterstwo rolnictwa, przemysłu i handlu, rozporzą- cały stan rzeczy w Stambule jest zachwiany i la
rakterystyczna z tego Względu, że podana przez
«
« skwapliwie
____ _____ została
____
Tymolskiego, poświęcony p. H. Wieniawskiemu, tj. dnia 11. lutego b, r. szalał tu nadzwyczajny dzeiietn z dnia 26. stycznia 1877 r. do 1. 1405, da dzień mogą zajść ważne zmiany.
źródła tureckie,
zdementowa- Pn^pTzez" Moskali, tak jak gdyby tym ostatnim mieliśmy sposobność usłyszyć i ocenić. Jest to nowa wicher, a zrywając dachy, roznosząc słomę, łamiąc wydane pod dniem 20. listopada 1876 do 1. 23526
Pozawczoraj podaliśmy telegram rzymski,
z szeregu utworów naszego pracowitego drzewa,
<
zrządził wielkie szkody.
rozporządzenie, ograniczające przywóz z Galicji do iż Italie donosi o bliskiem powołaniu Midhata
zależało na zatajeniu tego, że forpoczty wojsk perełka
]
muzyka.
Przy
tej
sposobności
miło
nam
skonsta

Nierównie
większy
wicher
powstał
w
ponie

baszy
do Stambułu, gdyż sułtan sam miał o tem
Węgier bydła rogatego i płodów zwierzęcych.
nieprzyjacielskich stoją już tak blisko siebie,. i
że bardzo udałe walce p. Tymolskiego pod działek
<
wieczorem, a hucząc straszliwie, rwał da
iż snadno ze sobą potyczki staezać mogą. — (tować,
i
Ogłoszenie. Komitet Towarz. gosp. gal. zawia donieść Midhatowi do Neapolu. Sam Midhat za
: „ Wesołość i Swoboda1* o których w swoim chy,
i
kamienie z muru, wywracał budynki i chaty, damia niniejszem, iż kolej Karola Ludwika zniżyła przeczył tej wiadomości. Zdaje się jednak, iż
Traci również na znaczeniu prywatny telegram tyt.
:
wspominaliśmy, podczas tego karnawału na ii w tej to tak strasznej chwili, gdzie każdy ucie dla członków Towarzystwa, udających się na walne jest w niej coś prawdy, a Italie popełniła tylko
z Nowego Jorku do Timesu, a donoszący, że czasie
<
prawie znaczniejszych balach grane, kał
1
i zamykał się w swym domu, wybuchł pożar zgromadzenie XI Rady ogólnej — cenę jazdy do grubą niedyskrecję.
Hayes, kandydat republikanów, został obrany wszystkich
■
się podobały — i z zagranicznemi kompo- na
i jednej ulicy miasta, a pochłonąwszy 8 budyn Lowa i napowrót na połowę, a to w ten sposób,
Aż do czwartku nie będzie żadnych wiado
prezydentem rzeczypospolitej, jakkolwiek niewąt- ogólnie
'
Niemców konkurencję wytrzymały.
ków w tym miejscu, przeniósł się przy jeszcze sil że jadący II klasą zakupić mają bilet cały II kla mości o rezultacie rokowań ministrów austrjapliwie w innej chwili, mniej krytycznej dla Eu- zycjami
■
wichrze dalej, i w jednym momencie za sy, który im służy już następnie do bezpłatnego ckich z węgierskimi w sprawie bankowej. Wczo
ropy, wiadomość ta dałaby pochop do tysiąca
— Loterja fantowa na korzyść zakładu sierot niejszym
1
chaty włościańskie. Wtedy to powstała stra powrotu, jadący zaś III klasą zakupić, mają pól raj czy dzisiaj miały się zakończyć rokowania, a
artykułów, napisanych na temat, jakie szkody pod nazwą „św. Heleny" i ubogich miasta Lwowa palił
1
szliwa
walka
z tym żywiołem o śmierć lub życie. biletu klasy I.
w czwartek mają s ę zebrać kluby wiernokondla Stanów Zjednoczonych wypłyną z tego, że wstydzących się żebrać, pod opieką Towarzystwa 1
stronnictwo republikańskie, które już lat tyle dam
,
dobroczynności zostających, odbędzie się dnia W 2 godzinach 80 gospodarzy znalazło swe mie
Członkowie chcący korzystać z tego ulżenia, stytucyjne, aby usłyszeć od ministrów, na jakich
obrócone w p.rzynę.
będąc u steru, korrupcją i najstraszniejszą de- 22.
;
lutego b. r. w sali domu Naroduego, a bliższe nie
1
zechcą się zgłosić do komitetu, podając adres swój warunkach może być ugoda bankowa zawarta z
Za słabe każde pióro, by zdołało opisać to dokładny, t j. m ejsee zamieszkania i pocztę — Węgrami. I dopiero wtedy publika dowie się z
moralizacją podcina podwaliny rzeczypospolitej szczegóły
i
afiszami ogłoszone będą.
amerykańskiej, będzie i przez następnych lat czte
—: Namiestnik hr. Alfred Potocki wyjechał w potworne nieszczęście, tę rozpacz, straszliwy wi po odnośną kartę przynależności jakoteż kartą le autentycznego źródła, jak stoi cała sprawa
dok, jęki i płacze, a dziś: nędzę i choroby.
ry zgubną swą działalność dalej rozwijało.
gitymacyjną niemiecką — któremi wykazać się na bankowa.
niedzielę rano pociągiem pospiesznym do Kijowa.
Ratunek był niepodobny przy tak okropnym
Ależ przejdźmy do owych pierwszorzędnych
— Z początkiem przyszłego miesiąca przyjeż- .wichrze, a nieszczęście, które zagrażało całemu leży przy kupnie biletu.
nowin. Więc naprzód o Edhemie baszy. Telegra dża do nas Rafał Josefy. Bliższe szczegóły i pro- ,
Bilet zatrzymuje się aż do powrotu. Zniżenie
PRZEDSTAWIENIE WIECZORNE.
zatrzymało każdego w domu, by choć co to trwa od 20. lutego do 1. marca włącznie.
my prywatne ze Stambułu donoszą, że on się gram koncertu podamy później, obecnie możemy miastu,
>kolwiek wyratować.
W teatrze hr. Skarbka1
podał do dymisji. Czy sam się przekonał, że nie zaś donieść, że odbędzie się on d. 3. marca.
Z komitetu Towarzystwa gospod. galic.
We wtorek dnia 20. lutego 1877.
Przy tem pożarze widzieliśmy narażających
dorósł do wysokości zadania, jakie w obecnej
Lwów, 16. lutego 1877.
— Odczyt. Powtórzywszy w kilku słowach własne życie, aby nieść ratunek: burmistrza pana
Występ p, F. Cieślewskiego, pierwszego tenora
chwili na wezyrze cięży; czy też zmusiły go do
Galicyjskie Towarzystwo pszczelniczoopery warszawskiej.
tego intrygi dworskie i domniemany plan taje to, co dotąd było powiedziane dr. Syrski rozpo Pentliera, sekretarza p. Mordkowicza, aptekarza p. ogroduicze zbierze się w myśl §. 35. ustaw dnia
czyna
4
swój
odczyt
od
opisu
wrotek
(rotatoria),
Klinikę i radnego miasta izraelitę p. Klarberga, 27. marca we Lwowie.
mny osnuty przez sułtańskiego szwagra, Damata
które
długi
czas
zaliczano
do
wymoczków.
Są
te
jakoteż komendanta tutejszego posterunku c. k.
baszę, który Edhema użył jako podstawionego,
Oddział Wojniłowski odbędzie w dniu
Opera w 5. aktach Halevy’ego.
albo lepiej jako środek do złagodzenia zbyt gwał twory bardzo ciekawe, już dlatego samego, że ba źandarmerji p. Schefera, który w najniebezpiecz 8. imarca posiedzenie w Wojniłowie, w zabudowadać
je
można
wybornie
jako
na
wskróś
przeźro

niejszych
miejscach
był
obecny,
ratując
co
można
Kapelmistrz pan Szirer.
townej salty pomiędzy swojem wezyrostwem a
niui Bzkolnem.
czyste.
Mają
one
rzęsy
w
kształcie
kółek,
wie

i
zachęcając
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OSOBY.
wezyrostwem Midhata; tej alternatywy prywa
Porządek dzienny:
cznie ruchliwe, i ztąd ich nazwisko. Organizacją dzi
,
z sąsiednich wiosek, by można zgliszcza ugasić,
Brogni,
komtur
Templarjutne telegramy nie rozstrzygają, i tem samem zo
1.
M.
Halka:
O
ulu
Towarzystwa.
,
w-icher nie ustawał.
szów
P. Borkowski.
stawiają szerokie pole do najrozmaitszych koni- stoją one znacznie wyżej od wymoczków. Po nich gdyż
2. J. Przestalski: Wystawienie pszczół z zi
Przyczyna pożaru dotychczas niewiadoma —
Księżniczką Eudoksja, jego
binacyj. Jedni przypuszczają, że pod wpływem następują mszonki, (briozoa) które dzielą się na
mowi! na toczek.
rogowe
i
wapienne,
podług
tego
jaką
jest
ich
ow każdym razie była nią nieostrożność. Dziś 221
synowicą
Pna Marco.
Anglii i na jej nalegania sułtan zdecydował się
3. Rozprawy nad założaniem ogrodu i pasieki
zawezwać Midhata, a przypuszczenie to opierają slonka, a mają już macki i usta i razem z torbie dusz zostaje bez dachu, odzienia i chleba, śmierć oddziałowej.
Książe Leopold
P. Zakrzewski.
lami
stoją
na
przejściu
do
następnej
klasy.
Ciekaznalazło
w
pożarze
2
dzieci,
zgorzało
189
budyn

na wiadomości podanej przez dziennik Italie, że
P. Koncewicz.
Oddział Lwowski odbędzie posiedzenie Rugisro
Midhat, przebywający obecnie w Neapolu, o- wem jest, że torbiele wytwarzają tkankę Organi ków, bydła 16 sztuk, nierogacizny 27 sztuk; — dnia 18. lutego po południu o godzinie 3. w mu Oficer straży
P. Wojnowski.
czną
drzewną.
Przystępując
do
małżów
prelegent
szkoda
przewyższa
kwotę
60
tysięcy.
trzymał jakiś ważny list od sułtana. Telegraf
Eleazar, złotnik
P. Cieślewski.
zeum botanicznem.
przyniósł nam jeszcze w sobotę tę wiadomość. kładzie nacisk na to, że płaszcz ich wydziela sko
Pna Gabbi.
Rachela, jego córka
— (=o») Tarnów, 18. lulego. Miasto nasze poPorządek dzienny:
Inni twierdzą, właśnie w myśl swego domniema rupę, która składa się z dwóch warstw. Wewnę wichrzone przez osławioną ligę teutońsko-kąlialną
Lud obojga płci. — Żołnierze. — Dygnitarze pań
1. Roczne sprawozdanie z czynności.
trzna,
złożona
jest
z
blaszek,
ułożonych
waustwonego planu, że następcą Edhema będzie Darnat
na wszystkich punktach społecznych, równa się
stwa. — Paziowie.
2. Obrady nad wnioskami do Rady ogólnej.
basza, przywódzca staroturków i „wielki przy wo i jest njworem śluzowym, zewnętrzna składa dziś już istotnie zakładowi krajowemu w Kul3. K. Kluczenko: Projekt ubezpieczenia pszczół
się
ze
słupków
i
jest
tworem
organicznym.
Perło

jaciel Moskwy,4 jak utrzymuje Russki Mir.
parkowie.
Początek
o godz. 7. wieczór.
od strat ogniowych.
Wspomniany dziennik moskiewski otwarcie wa macica, która mieni się z powodu załamywa
Szkontra dokonywają się w miarę denuncjacji
Jutro:
4. Wnioski członków.
nia
światła
i
perła
jest
wytworem
płaszcza.
Ta
powiada, że tylko przez nominację Damata-baszy
wychodzących w niesłychanej ilości i rodzących się
PBZED
SLIBEH
Lwów.
Sprawozdanie
targowe
z
dnia
ostatnia
powstaje
wtedy,
gdy
ziarnko
piasku
lub
dałoby się zażegnać niebezpieczeństwo wojny, bo
w obfitych pomysłach denuncjatorskiej falangi, jak
tylko ten mąż stanu oceniał zawsze sprawiedli wymoczek dostanie się do wnętrza małży. Drażnie grzyby po deszczu; zaledwie odbyło się szkontro 16. lutego 1877 roku: Pszenicy 100 kilogramów
10
zł.
46
c.;
żyta
100
kilogrm.
8
zł.
44
c.;
jęcz

wie sytuację, i szedł za wskazówkami Ignatie- nie powoduje wydzieliny, które wytwarzają perłę. w tej lub owej instytucji gminnej, z prawdziwie
KURS GIEŁDY WIEDEŃSKIEJ.
wa. A są wreszcie i tacy, którzy całą tę sprawę Małże mają skrzele do oddychania wewnątrz a or mistrzowską sztuką buchalterji śledczej, i zale mienia 100 kilogrm. 6 zł. 37 c.; owsa 100 ki
WIEDEŃ 10. lutego 1877.
redukują do prostego targu. Pochop do tej wer gana ich dziwnie Bą niejednokrotnie rozłożone. Dr. dwie komisja szkontrująca przeszła do badania logramów 6 zł. 88 c.; hreczki 100 kilogrm. 7 zł.
63 c.; prosa 100 kilogrm. — zł, — c.; grochu
Syrski
czyni
wzmiankę
jeszcze
o
t.
z.
muszli
bi

sji dała ostatnia stambulska korespondencja Tigodzina 10. minut 48 przed południem.
rachunków innej instytucji gminnej, już spowodo
100
kilogrm. 7 zł. 86 c.; soczewicy 100 kilo
siorowej
a
wspominając
o
purpurowej
przechodzi
mfsa, rzucająca nowe światło na wypadek Mid
wano ją znowu do powrotu tam, gdzie już po
Anglo-austr.
75.—
148 80.
gramów — zł. — c.; kukurudzy 100 kilogramów Akcje kred.
hata. „Trzy tygodnie temu — słowa tej korespon do raków i pająkęw. Pierwsze dzieli na krótkoo- trzykroć lub więcej razy szkontro odbywano, i
—.—.
Vereinsbank.
—.—
—
zł. — c.; fasoli 100 kilogrm. — zł. — c.; ziem Unionsbauk
niaste
i
długoogoniaste
i
opowiada
ciekawą
rzecz
dencji — przybył sułtan do wezyra (Midhata) i
tak wraca się komisja szkontrująca co chwila do
—.—
Kolej polud.
niaków 100 kilogrm. 3 zł. 86 c.; siana 100 kilog. Kolei Kar. Lud,, 210.75.
doniósł mu, że poseł pewnego mocarstwa (natu o raku, który żyjąc swobodnie po urodzeniu, póź jednego i tego samego miejsca, lub prawdziwego
Losy tureckie. 78 —
—.—.
1 zł. 76 c.; słomy 100 kilogr. 1 zł. 49 c.;___
___ Franko-austr.
metr_ kub.
ralnie Moskwy; p. r. G.
które ciągle oka niej wydzieliwszy skorupę, przyczepia się do skał i systemu urzędowania i w miarę natarczywości deOblig. indem.
—
traci prawie zupełnie wolność ruchu.
drzewa twardego 3 zł. 98 c.; miękkiego 2 zł. 96 c. so^y z r. 1860
zywało nienawiść do Midhata, ofiarował mu dwa
nuncjatorów.
Staatsbahn
Wied. Tramw. ——.—.
Miejski urząd targowy.
miliony funtów tureckich za oddalenie Midhata
— Wiadomości policyjne. Przedwczo
Kiedy podobna czynność komisji szkontrującej
Napoleondor
9.87
OBtbahn
Lwów d. 17. lutego 1877.
„Ale, dodał sułtan, znam twoją wierność i twój raj p» południu wypiła dwudziestosiedmioletnia się skończy, trudno rzeczywiście przewidzieć, zdaje
Usposob. stało.
Rubel papierowy —.—.
Wiedeń
dnia
19.
lutego.
(Telegram
Gazety
patrjotyzm, odrzuciłem więc propozycję." Tym Franciszka Michel, w własnem pomieszkauiu pod się jednak, że w obec takich stosunków potrwa
WIEDEŃ 19. lutego 1877.
czasem poseł owego mocarstwa za mniej niż 1. 2 przy ulicy Pilnikarskiej w samobójczym za ona jeszcze dość długo, bo i cóż to kogo obchodzi, Nar.) Na dzisiejszy targ przyprowadzono z Ga
godzina 2. minut 30. po południu.
dziesiątą część wspomnianej sumy przekupił oso miarze szklankę kwasu siarczanego, rozpuszczonego że koszta komisyjne rosną z dnia na dzień, że je licji 479, z innych prowincji 2331, razem 2810 Akcje fran.-aust. —.—.
Węgier, kred. 118by otaczające sułtana, i tańszym kosztem pozbył wodą. Po udzieleniu pierwszej lekarskiej pomocy, biedna, trapiona gmina, choć nierównie nagaby sztuk wołów. Płacono za 100 kilogr. za woły Anglo-au8tr.
Uuionsbank
52.—
74—.
galicyjskie po 5v do 54 złr., węgierskie po 50
się Midhata." Owóż na podstawie tej korespon odwieziono chorą do szpitala. Powodem samobój wana, zapłacić będzie musiała.
Norfibahn
Kolej Kar. Lud . 211.25.
180.50
dencji taka powstała kombinacja: Moskwa zapła stwa tej dziewczyny miały być nieustanne prześla
Przy tej sposobności będzie nie od rzeczy do 57 złr. 50 ct., a za kolorowe zdolne do ex- Kolej poludn.
Kolej Alfóld.
78. — .
95.—
ciła żeby wypędzić Midhata, a na wezyrostwo dowania, które znosić musiała od lichwiarzy.
nadmienić, że dość obficie w szeroki świat roze portu po 57 do 58 złr. 50 ct. Targ przy końcu Kolej Elżbiety 132.25.
Kolej Lw.-czer. 116.—
wprowadzić Damata. Anglia, jeżeli dużo sypnie
Józefowi Mazurakowi, strażnikowi akcyzowemu słane listy otwarte do p. dr. K. wystósowane i za odbywał się dość leniwo.
Rndolfsbahn
Węg. Nordostb . 91.50.
107.—
J. Krzysztofowicz,
pieniędzy, cofnie wszystko do pierwotnego stanu; skradziono przedwczoraj o godzinie 10. rano na rzucające mu czyny kwalifikujące się w zupełności
Węg. Ostban.
Wiencr-Banges . —.—,
—
Caffe-Stierbock.
jeżeli zaś poskąpi, to tyle tylko wskóra, że Da- placu Krakowskim 10 zł. Podejrzenie kradzieży pod skurczone §§. ustawy karnej, zainteresowały
Losy z r. 1864 134.50
Galic. indemniz. 84.25.
mat nie zostanie wezyrem. Może przeto wypłynąć pada na znanego złodzieja Piotra Raka, który się ogromnie publiczność tutejszą i przejęły cieka
Wrocław 14. lutego. Płacono za 100 kil. pszenicę Franco-H. Bank —.
Yerkehrsbahn
79.—
bądź Dżewet, minister spraw wewnętrznych, bądźr ciągle koto strażnika kręcił. Raka aresztowano, wością, czy w obronie swej czci wytoczy proces białą w miejscu za 200 f. po 19 mrk. 50 fn., żół Losy tureckie
Baubank-Act.
17.25.
—.■—
lecz pieniędzy przy nim już nie znaleziono.
Safvet, minister spraw zagranicznych.
prasowy, do czego go, (mimo różnych wymówek tą 19 mrk. 40 fn., Żyto na 200 fn. po 18 mrk. — Kolej państw. 240 50.
—,—
Bankverein
Do ocenienia sytuacji w Stambule podnieść
P. Anna Neupauer, żona lekarza powiatowego> jego co do przyczyn milczenia i t. p. kruczek fn., jęczmień 15 mrk. 60 fn., owies na 200 f. po Wied. Bauver. —.—.
Losy węgier.
71.50
jeszcze musimy, że sułtan od środy jest bardzoi z Bełza, zapomniała przedwczoraj wychodząc wie- adwokackich) jego stanowisko jako adwokata, i 15 mrk. — fn. rzepak za 200 f. brutto po — mrk. Akąje kredytowe —.—. Marki niemieckie ot. 60.60
chory; donosi to nasz korespondent, a także ko■ czór z teatru, na krześle nr. 29, na drugiem pię jako dyrektora domu komisowego banku galicyj — fn., olej po — mrk. — fn., spirytus w miejscu Rosyjski rubel papierowy 1.54.
respondent Pol. Corr. Choroba ta jest umysłową, trze, zarękawek z niebieskich lisów z liliową pod skiego dla handlu i przemysłu, a w obec którego na 100 Tralles po — mrk. — fen. na kwie Usposobienie: stałe.
podobną wielce do cierpienia jego brata, Murada. szewką, wartości 70 zł. Zarękawka dotąd nie od zarzut podobnych - czynów publicznie uczyniony cień po 52 mrk. 30 fn., groch 15 mrk. 80 fn.
Berlin, 17. lutego. Russ. Banknoten 253.25. Cre
szukano. — P. Karolina Czyhilik, właścicielka do' mu, musi zaniepokoić centralną dyrekcję tegoż rzep 31-50, rzepik zimowy 30-50, rzepik latowy
dit. Act. 242.50. Lombarden 128.50. Galizier 86.60
mu pod 1. 51 przy ulicy Zielouej, zgubiła przed• banku w Krakowie, a bardziej jeszcze akcjonarju- 30—, lnica 24--, siemię lniane 26-—.
Staatsbahn —. Ruminier 12.40. Oesterr.-Bankwczoraj w sieni kamienicy p. Mysłowskiego przy’ szów, których częściową własnością opiekuje się
Warszawa 14. lutego. Pszenica 242 fn.
ulicy PańBkiej, pugilares, w którym się znajdowałoi p. dr. K. jako dyrektor filii bankowej w Tarnowie. smól, i ordyn. — rs. — kop., pstra i dobra 7 rs. noten 164.55. Usposobienie —.
50 zł. w dziesiątkach i nieco drobnej monety.
Ciekawiśmy bardzo, czy galic. bank w Krakowie 05 kop., wyborowa 8 rs. 25 kop., żyto 232 fn. wy
Kasa galic. Ton
.
*
kredytowego.
Domowy zapewne złodziej okradł już trzykro■ uzna za potrzebne w interesie i dla zaspokojenia borowe 5 rs. 47 kop., jęczmień 202 f. — rs. —
■— Wczoraj rozpoczęła się w tutejszym sądzie
Kupuje. SprzeJaje.
karnym ostateczna rozprawa w drugim procesie prze tnie trafikę, w sieni restauracji p. Stadtmullera i swoich akcyonarjuszów przeprowadzić ścisłe szkon- kop., owies 242 f. 3 rs. 15 kop.
4°/, Irsty zastawne po .
77 —
------77 50
ciwko dr. Rappaportowi —przed ławą przysięgłych. to zawsze nocną porą. Przed czterma tygodniamii tro buchalteryczne i wartościowe w domu komiso5°/o
«
n
PO •
84 —
84 50
Obrońca obżałowanego dr. Popiel, wyekscypował wydusił szybę w oknie i wyjął 70 cygar dwucen-■ wym tarnowsim, co w obec podobnych, publicznie
towycli
;
w
tydzień
później
wysadził
okno
i
wyjął
t
podniesionych
zarzutów,
staje
się
rzeczą
nie
tylko
Lwów, dnia 19. lutego 1877.
z grona wylosowanych sędziów następujących 9ciu
kilkadziesiąt
sztuk
papierosów
,
a
zeszłej
nocy
r
konieczną,
ale
nawet
niezbędną.
panów: Aleksandra Pehoreckiego, dr. Ferdynanda
Krattera, Władysława Tepę, Adolfa Udryckiego, skradł w podobny spoBób 200 sztuk cygar „Cuba,"
— W Warszawie rozpocząć miał 18. .b. m.
Pełnomocnicy serbscy, wysłani do Stambułu
Pociągi kolejowe.
Mieczysława Lewandowskiego, Rudolfa Dunina Rzu- Dopiero po ostatniej tej szkodzie doniosła trafi
Przychodzę do Lwowa:
Stanisław hr. Tarnowski na korzyść Towarzystwa dla zawarcia pokoju, Christicz i Maticz z Bel
chowskiego, dr. Zygmunta Węclowskiego, Wita kantka c. k. policji o poprzednich kradzieżach.
Grzywińskiego i Głodzińskiego.
— Mianowania. Krajowa Rada szkolna za osad rolnych szereg odczytów, których przedmio gradu na Bukareszt puścili się w podróż. Dnia Z: KRAKOWA: o godzinie 5 minut 30 rano (pociąg po
spieszny); o godz. 9 m. 25 wieczór (pociąg osobowy);
tem ma być rzecz o początkach poezji romanty 18. bm. byli w Bukareszcie, i tam rozmawiali z
— Dowiadujemy się, że znakomity artysta te mianowała tymczasowego nauczyciela w Białkow- cznej w Polsce.
o godz 10 min. 35 przed południem (pociąg mięszany).
tamtejszymi mężami stanu, a dziś telegrafowano
atrów warszawskich p. Józef Rychter urządza cach Leona Czaharyńskiego rzeczywistym nauczy
Z CZERNIOWIEC: e godzinie 9 minut 55 wieczór (po
z
Bukaresztu:
ciąg pospieszny), o godz. 3 m. 40 rano (pociąg mię
cielem
szkoły
etatowej
w
Serwirach,
i
tymczaso

—
Poznań
17.
lutego.
Czysty
dochód,
który
w tym tygodniu w sali ratuszowej wieczorek dekla
szany); o godz. 2 na. 50 popołudniu (pociąg mięszany).
Bukareszt d. 19. lutego. W rokowa
macyjny z współudziałem pana Karola Mikulego i: wego nauczyciela Jana Drihinicza rzeczywistym na przypadł na fundusz stypendjum imienia Libelta z
Z STANISŁAWOWA: (na Stryj): o godzinie 7 m. 58
uczycielem szkoły etatowej w Tejsarowie.
przedstawienia czwartkowego wynosi 735 marek. niach pokojowych między Turcją, a Serbią
innych artystów.
wieczór (pociąg nr. 2); o goaz. 8 m. 52 (pociąg nr. 4).
Dyrekcja teatru otrzymała 454 m. Razem więc do porozumiano się już na wszystkie główne Z PODWOŁOCZYSK: (na dworzec w Podzamczu): o go
dzinie 2 miuut 54 rano (pociąg osobowy); o godz. 8
chodu było 1189 marek. Komitet urządzający zło punkta. Tylko kwestja ustanowienia w Bel
placąj żąda^
płacą| żąds żył dzięki najprzód p. Józefowi Kościelskiemu za
m. 8 popołudniu (pooiąg mięszany).
plącą żąda.
Lwów, z Izby handlo złr. iw. a.
złr. w, a
zlr. w. a.
jego wiersz prześliczny, następnie p. Praźnickiej, gradzie stałego ajenta tureckiego i okresie- z. PODWOŁOCZYSK. (na dworzec lwowski główny: o
godzinie 10 m. 33 wieczór (pociąg pospieszny) o godz.
wej dnia 19. lutego.
której udział w tem widowisku przeważnie się przy uia jego atrybucji, nie jest jeszcze załatwio
VVęg. poż. prem. po 100 zł. 71 — 7125 Tow. kred. miej. 6 pr. w. a.
82
8 min. 25 rano (pociąg osobowy); o godz. 3 m. 43
Irureoka poż. kol. po 400 fr. 17 25 17 60 Galio, bank hip. 6 pr. w. a 87- 8750 czynił do powodzenia, wreszcie dyrekcji teatralnej, ną. Christicz i Maticz wyrażali się tutaj, iż
J. Akcje za sztukę.
po południu (pociąg mięszany).
„ Zak.kr.włośó.6pr.w.a. 9175 92— a przez nią wszystkim artystom, którzy tak do
Odchodzą *
e Lwowa:
zaraz po zebraniu się skupczyny (26. lute
(bez kupona bieżącego.)
Akcje bankowe.
Bana nar. austr. m. k. 5 pr.
KRAKOWA: o godzinie 11 min. 8 przed północą
DO
brze
odegrali
wybraną
sztukę.
212.
210
—
Koloj gal. Kar. Lud.
»
, w. a. . . 9545 9661
go) będzie jej traktat pokojowy przedłożony
ónglo-austr. po 200 zł. 120 74 — 74 25 >
(pociąg pospieszny); o godz. 4 m. 40 rano (poeiąg
W Towarzystwie przemysłowem będzie miał
B Lwów.-Czerń.-Jassy 114 25 116 25 pBodencred. au. 200 zł.
osobowy,).o godz. 4 minut 45 po południu (pooiąg
Banku hip. gal. po 200 zł. 212 — 215- iZakł. kr. dla han. i przem !46 60 46 80 Obligacje pierwszeń
w przyszły poniedziałek, dnia 19. b. m. o godz. do ratyfikacji.
mięszany);
Banku kred. gal. po 200 zł. 209 - 213- LZakł. kr. węg. 200 zł.
Pełnomocnicy serbscy mają stanąć dnia 21.
11650 1 6 70 stwa kol. (za 100 zł.)
8. wieczorem prelekcję p. dr. Kusztelan „O ryboCZERNIOWIEC: o godzinie 6 minut 25 raBO. (po
DO
lub
22.
bm.
w
Stambule.
Tymczasem
już
teraz
1I'ow. csk. b. ausŁ po 500 zł.
II.Listyzast.salOOzI.
ciąg pospieszny); o godz. 11 minut 25 wfeczór-'lpo.
**
łostwie
Albrechta po 300 zł. 5 pr.
IFranco - austr. po 100 zł
donoszą
z
Belgradu:
ciąg mięszany); o godz. 12 min. 3*J| z południa (po- k
Wicher
poniedziałkowy
zwalił
wieżę
na
no

100
zł
..............................
(boz kupona biożąoego.)
6776 68—
84 70 *Franco-węgier. po 200 zł.
ciąg miesiany).
Alfbldz.
200
zł.
5
pr.
sr.
w.
a.
Belgrad
d.
19.
lutego.
Zaraz
po
przy

Tow. kred. gal. 5 pr. w. a. 83 80
6450
6?
—
wym
pałacu
pp.
Łąckich
w
Posadowię,
a
gruzami
77 80^dal. bank. nip. po 200 zł
76
80
DO
STANISŁAWOWA: (na Stryj): o godzinie 6 minut
Czeska z.300 zł. a pr. s. w. a.
,
„
, 4 pr. w. a.
Gal. bank dla band, i przou.
przebił dach i sufity. Kosztowne kolorowe okna w byciu tak serbskich jak i czarnogórskićh
5 rano (pomągj nr. 1); o godz. 5 min. 10 wieczór
Elżbiety po 6 pr. sr. w. a '050 91 „
_
„ 5 pr. okros. 83 8 > 84 70 ' po 200 złr.....................
(pociąg nr. 8).
87- 87 80 (
pełnomocników, mają jedni i drudzy posta
„ om. 1862 5 pr. .
. 9050 91- znacznej części potłuczone zostały.
Banku hip. gal. 6 pr.
Gal. zakł. kr. ziem, po200zł.
DO PODWOŁOCZYSK: (z głównego dworca): o ęod 6
„ om. 1370 5 pr. .
. 84- 8425
III. Listy dłużne
1Renton bank po 160 zł.
wić
wniosek,
ażeby
przedłużono
zawieszenie
—
W
Paryżu
robiono
niedawno
z
dobrym
min. — rano, (pociąg pospieszny); o godz. 10 mm. 87
„ om. 1872 6 pr. .
. 84- 8450
!Banku nar. austr. po 600zł
za 100 zl.
wieczór (pociąg osobowy); o godz. 11 min. 45 w po
Ferdynanda pół. 6 pr. m. k 100- 10050 skutkiem próby nowego wynalazku, zabezpieczają broni do końca marca, aby obie strony mia
IBanku pow.aust. po 200 zł.
Gal. zakł. kred, wlośo. 6 pr.
łudnie (pociąg mięszany).
cego
od
utoLięcia
i
zarazem
podającego
nawet
o■
„ 6 pr. w. a 9450 9550
9150
93
—
(
(Jnionbank
po
140
zł.
ły
czas
do
rozpatrzenia
się
w
warunkach
w. a....................................
DO PODWOŁOCZYSK: (t Podzamcss): o godz. 11 m. 4
»
, 5 pr. sr.
10510 10570 sobom nieumiejącym pływać, możność ratowania
Iforeinobank po 100 zł
Ogól. roi. kred. zakł. dla
wieczór
(pociąg osobowy); o godz. 12 m. 11 w po
Gal. K.L. 300 zł. 5 pr. rs. w.a 10150 10175 tonących. Wynalazek nader prosty. Jest nim palto pokojowych i do zbadania wszystkich szcze
Ferkehrsb. pow. po 140 zł
Galicji i Bukowiny 6 pr.
łudnie (pociąg mięszany).
a II. em. 5 pr.
„ 9825 f875
gółów.
losowanie w 15 lat . 9010 9110 (Yied. bank zer. po 100 zł
sukienne
gęsto
pikowane,
mające
zamiast
waty,
Pory
niniejszego
rozkładu jazdy odnoszą
B III. om. 1871 800 96'0 97—
Tow. kred. miej. 6 pr. w. a.
Jeżeli się ta wiadomość sprawdzi, to wyja się do południka peszteńskiego, godz. 1»
, lY.em.aSOOzł. 5p. 9559 9575 trociny z kory korkowej. W paltocie tym nie po
Akcje kolei.
IV. Obligi za 100 zł,
w
Peszcie
odpowiada
godz. 12 in. 20 we
Lw. Czar. Jas. I. em. 1865
dobna zanurzyć się głębiej jak po szyję, ruchy są śni się i powód, dlaczego tak nagle książę Czar
84 — 85 -AAlbrechta po 200 zł.. .
Indemnizaoyjne galic.
300 zł . 5 pr. srebr. w. a 7780 7820 swobodne, a oprócz tego palto takie, mogące zara nogóry namyślił się odstąpić od swego oporu prze Lwowie.
Poż. kraj, z r. 1873 po 6 pr. 89 50 92- ‘Ufóldzkioj po 200 zł. sreb.
Lw. Czer. Jas. H. em. 186.
ciw prowadzeniu dalszych rokowań w Stambule.
14 — 15 501Oniestrzańskioj
Losy miasta Krakowa
„
„
800 zł. 5 pr. srebr. w. a 7750 78- zem służyć za zwykłe odzienie, kosztuje nie dro
,
„
Stanisławowa 17 — 19—1Elżbiety
Moskwie zależy na tem, aby przedłużyć rozejm,
„ m. k.
żej od zwykłego watowanego paltota.
Lw. Czer. Jas. III. em. 186
Nadesłane.
jFordynanda półn. po 1000
300
zł.
5
pr.
srebr.
w.
bo obecnie nie jest w stanie z powodu złych dróg
69
—
V. Monety.
6950
—
Palenie
zwłok.
Piec
do
palenia
zwłok
zł. m. k..........................
Lw. Czer. Jan. IV. em. 1872
rozpocząć
kampanii,
wiąc
dać
musiała
polecenie
Dukat holendorski
. .
5
90
{
5 78
FraBO. Józ. po 200 zł. w. a.
wraz z katakumbami do przechowywania urn z
300 zł. 5 pr. srebr. w. a.
Dukat cesarski ....
584 5 96 Kol.
ł
gal. Kar. Ludw. po 200
Rudolfa po 300 zł. 5 p .
popiołami ludzkimi, czyli tak zwane Columbarium, Serbii i Czarnogórze, aby przyjmując niby pro
Napoleondor
....
9 82 9 94
zi: m. k.......................... 21075 21125
.........
srebr.
w.
a
....................
7575 7625 ma być stanowczo urządzony na cmentarzu w mieś ponowaną podstawę rokowań pokojowych, zażą
Pół imperjał rosyjski . 10 — 10 30 r
Lw. Czer. & Jas. po 200 zł. 115 50116B
we. 1869 p« 300 zł
cemeni
Rubel rosyjski srebrny
1 72 182jMor. 8zl. (cent.) po 200
cie Gotha. Magistrat miejscowy udzielił już na to dały przedłużenia rozejmu. Po wyjednaniu prze
6
pr.
srebr.
w.
k
73- 7350
dłużenia rozejmu będą mogły robić trudności w
Rubel rosyjski papierowy
1 53 1 55 jAust. pól. zacb. po 200 zł. sr. 113- 114swego pozwolenia, a zarazem wydal przepisy, we
B 1872 p
* UOO zł
»
Pruskie bilety kasowe
rokowaniach pokojowych tak długo, aż Moskwa
„
„ lit. B. po 200zł. sr.
6 pr srebr. w. a. 78— 7350 dług których postępować należy przy pogrzebach
100 Marek niemieckich
60 30 61 30jRudolfa po 200 zł. sr. 107- 108 —
.Siedmiugrodz.
;rodz. fr. 500 pr 59- CO
Srebro .................................. 113 50 115 50
w Columbarium. Przepisy te stanowią przedewszyst- będzie mogła rozpocząć wojnę, i aż porouzmienie
Siedmiogr. po 200 w. a. sr.
Kupony w srebrze . . 113- 115 — j
kiem, iż bez wyraźnie objawionego w testamencie przeprowadzi z Austrją.
Staatseisb. Ges. 200 zł. w. a. 240- 241 - Papiery loteryjne (szt.,
Korespondent nasz stambulski donosi w po
Wiedeń, 17. lutego.
£Siidbahn po 200 zł. srebr. 77 60 77 7f Zak. kr. dla handlu i prz 162— 16250 życzenia, żadnego nieboszczyka palić nie wolno.
Tramway wied. po 200 zł. 96- 97- Klary po 40 sł. m. k. . 3050 31— Zmarli, którzy mają być spaleni, winni być podda wyżej umieszczonym liście bliższe szczegóły o
Powszechny dług pań
Węg. galic. (Łup.) po 200 80 — 81 - Koglonch po 10 zł. m. k 1350 14stwa (za 100 zl.)
ni bardzo ścisłym oględzinom, a lekarze winni sta chorobie sułtana Abdul-Hamida. W innych dzien
iWę^iers. pół. wschód, po
Krakowska pa 20 zł.
14- 1450
nikach znachodzimy dzisiaj podobne chociaż wię
Rent, austr. w bankn. 5 pr. 62 50 62 70
90 50 91 - Palffy
po 10 „ n • 2950 3050 nowczo orzeknąć przyczynę śmierci. Po spaleniu cej ogólnikowe doniesienia, a telegram paryski
B
n
w srob. 5 „ 67 75 67 90 Węg. wach. (Ostb.) po 280 — — Rudolfa po 10 „
1360 14- zwłok, popioły mają być zebrnne do urny i albo
1889 całe losy (m. k.) 235 50 286 — Węg. zach. (Westb.) po
Ku. Salm po 40 „
3750 3850 złożone w grobowcach, albo krewnym wydane. Nad potwierdza tę wiadomość.* « 1889 */» losu
„
285 50 286 — 200 zł. w. a....................
90- 91- St. GGnois po 40 „ n
Paryż d. 19. lutego. Dziennik „Temps“
1850 19— urnami mogą być wznoszone pomniki, tablice pa
1854 po 250 z). 4 pr. 105 — 106 —
Stanisławowska (poż.) p<
pisze: Podług własnych naszych informacji
1860 „ 500zł.w.a.5 „ 109 — 109 50 Akcje przemysłowe.
W HUSIATYNIE osiadł stale
20 zł. w. a.
... 1750 1850 miątkowe itp. Po dwudziestu latach, w razie nie7^ 1860.100 „ „
„
117 75 U8 25 Budow.Tow.aust. po 200zŁ
Waldstein po 20 zł. ta. k. 22— 23- zgłoszenia reklamacji przez krewnych, popioły z nie bez podstawy są niepokojące
pogłoski,
1864,100 „ „ „ 184- 134 50
„
. wied. „ 100 B
Windiszgratz po 20 zł. „ 2375 2425 urn zakopywane będą w ziemię cmentarną.
kursujące o chorobie sułtana, Abdul-Hami
Renta złota 4 pet . . 73 95 74 15
„ tamoh pom. B 100 B
Doktor Med., Chirurg., Akuszerji i Okulistyki
Listy zast. doua.po 120 5 . 144- 145 —
(Dewizy 3 missięczne.)
da. Obawiają się udaru mózgowego.
Oblig. indem. (100 zł.)
Listy cast. (sa 100 zł.)
Berlin 100 mirk. . . . 6035 6055
Zaprzeczają wprawdzie urzędownie, jakoby c. k. nadlekarz rezerwowy, ordynuje codziennie
Galicyjskie......................
84- 84 50 Boden cred. allg. Oat. 5 pr. s. 05 — 105 50 Frankfurt 100 mark . . 6035 6055
Gospodarstwo, przemysł i handel. stanowisko Edhema baszy, nowego wielkiego we od godz. pół do 2. do 3., ubogim bezpłatnie.
Bukowińskie
.... 82- 83 — . spłać, w 88 lat 5 pr. wa. 89 25 89 76 Hamburg 100 mark. mark 6035 6055
Z powodu, iż księgosusz w Galicji panuje zyra było zachwiane, lub żeby podał się sam do
storl. . . 2375
Inne publiczne pozycz.
Gzl.Tow. kr. -.iem. 4 pr. w.a. 76 50 77 _ Londyu 10 ft. atorl.
• • • 4920 4930 jeszcze tylko w zakładzie kontumacyjnym w Pod dymisji, lecz wszystkie korespondencje stambulWęgier.poż ko).po 12;złt.
.
«
. 6pr. w.a 84 — 84 50 parył
I wołoczyskach, zniosło królewsko-węgierskie mini-1 skie zgadzają się w tem, żh od npadku Midhata
6 proc.
99- 99 50

Żydówka

Kronika miejscowa i zamiejscowa.

Teterw i nstatDie wiafioiności.
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Stanisław Sołtysik

Rodowita Szwajcarka

Nakładem księgarni

F- H. Richtera

KarolBałłabaii

we LWOWIE,
opuścił prasę

we l.wowie,

Wincentego POLA, dzeł,

pod Złotym Kogutem

tom t-iódipy i zawiera :
STRYJĄNKA, ,
STAROSTA KISLACKI,
ROK MYŚLIWCA,
SŁOWA A SŁAWA,
DROBNE POEZJE.

poleca

HHI
naturalne
w jakości doskonałej w cenie tanie:
1 but. Zieleniaku Nr. I. 65 c.
1 but.
,
Nr. II- 80 c.
1 but.
„
Nr. III. 1 zł.
1 but Zieleniak stary Nr. IV. 1’20.
1 but Kobanie 75 c.
1 hut. Nesmiler 75 o,
1 but. iłisler 1'20.
1 but. Bakatorer 1 zł.
1 but. Vóslauer Schlumberg 1 zł.
„
Stifta 90 c.
1 but.
1 but. Budai 65 c.
1 but. Seiader 75 c.
1 but. Ofner AdelBberger 90 c.
1 but. Tokajora 2, 2-50 i 3 zł.
1 but. St. Julien 1-20
1 but. Chato Margos 2 zł.
I.ikwory, Chasnpany. w każ
dym gatunku i każdej ilości ponajtAń8zych cenach.
1,94 1—7

,11

1

we Lwowie, ul. Halicka 50. dzieła następujących autorów;

Matcrji na meble, luster, pająków, dywanów,
sukna ua podłogi, karniszów do okien, kutasów
i rozetek do firanek itd.
Utrzymujemy na składzie wszelkiego rodzaju meble
oMte i uicobite, saruitury do jadalni i sypialni,
toalety, bióra, stoliki do kart, do roboty i doczytania;
wybór mebli żelazny ch tj. łóżha, łóżeczka, ko
łyski, kanapy, krzesełka, stoliki do ogrodu i
dobór mebli z drzewa giętego.
W zakres interesu naszego wchodzące zamówienia na
roboty stolarskie, tapicerskia i szmuklerśkie przyjmujemy i
najdokładniej załatwiamy.
13b9 2-?
Ceny nasze są stałe i bardzo umiarkowane.
Polecając naaz handel szan. względom i prosząc o łaska
we zamówienia, zostajemy z głębokim szacunkiem i poważaniem

NEWRALGIE

Do wydzierżawienia

Rudolf Sc ho n i Edward Schoiz

wieś,

LWÓW, Plac JUarjacki, hotel Langa
w oficynach na prawo.

obok koleji położona powierzchnia 5=0 m..
przenicznej gleby. Obszerny dom. dobre
bunynki. Informacja, pod literami W. G.H.
Przemyśl, p. r.
1432 4 -4

IOWT SIO, III MEBI.1

Poszukuje się

stacja

ki

lei

Pługi
°

Pana <3ri
oult
*

a la Zugmayer
♦♦♦

po złr.

Dnia 7. lutego r. b. wyświadczyliśmy
•stetnią przysługę łonie a względnie sio
*
stra
Marji i Zapłatyńskicb Kutłowskiej, są od 1. kwietnia br. do wypo
odprowadzając ją do wiecznego spoczynku.
Towarzyszącym orszakowi pogrzebo życzenia na dobrą hipotekę. Re
wemu przyjaciołom, którzy się liczni, ze flektujący zechcą z dokładnem
brali, a mianowicie: P. T. Panom sądo- wykazaniem stanu hipoteki, zgło
wym urzędnikom jakotsł Panom z c k. sić się pod adr. F. B. Lwów
dyrekcji domen i lasów i wszystkim to
1471 2-2
warzyszącym paniom i księżom, składamy poste restaute.

po złr.

8.'41.

ulica Sie Apoline Nr. 12.

czeskie
*♦

4

10. 0

9.5 -

K o I e ś n i c e, osie żelazne
»♦

»

7. "

złr.15.

Exterpatory
5 rad elkowe oałkiem żelazno 16 złr.

Obsypywaczo

Lilionese,d££"
czony środek piękności
znajduje codziennie coraz
więcej uznania. Wszystkie
fałdy i nieczystości na twa
rzy, znikną w 14 dniach.

W księgarni Emila Malewskiego w
Brzełanach do sprzedania:

Maszyną

L. 457.

junior w Paryżu,

ZUPA ZALECANA. —■ Tapioka Brezylijska czysta i naturalna jest po
W c. k. głównej fabryce tytoniu w WINNIKACH, sprzedaue
karmem smacznym i pożywny m, posiada własności hygioniczne uznane i po
w drodze publicznej licytacji srkarty, a to: papiery, żelaza,
twierdzone oddawna, ale nio masz produktu służącego do pożywienia cało będą
1
wieka, któryby podlegał liczniejszym fałszerstwom. P. Payen sławny chemik, popiół,
1
szkło itp.
esłonek Instytutu francuskiego w swej uczonej rozprawie o pokarmach
Mające chęć licytowania, mogą tutaj nadesłać swoje pisemne
do pożywienia ludzi używanych tak określa własności Tapioki (oferty zaopatrzone stemplem na 50 centów najdalej do dnia 6. marca
czystej i naturalnej, któro je wyróżniają, od Tapioki sztucznej: Prawdziwa
Tapioka brezylijska czysta i natwralna w niczem nie psuje bynamniej o godzinie 12. w południe.
1504 1-3
Winniki d. 6. lutego 1877.
smaku i zapachu rosołu, ani mleka. Tapioka zaś podrabiana zmienia t
psuje smak płynów, robi je nieprzyjemnymi.
]020 20—26
Adamowski.
J ft Ż e k.
Kupujący, którzy żądać będą aby na każdej paczce znajdowały się cechy
prawdziwej i czystej Tapioki i Groult, unikną fałszerstwa i oszukaństwa.
IlOGG. Aptekarz, 2, IU'E de Castiglione, Paryż. Jedyny -właściciel.
Jodyny skład na Galicję w magazynie p. Piotra Mikolascha we Lwowie.

11.50.

10.

9.

Rnchadla

serdeczne podziękowanie.

Franciszek i Edmund Zapłatyski, bracia,
i Leon Kuiłowski, jako mąż.

TAPIOKA

Ąrcyksięcia Albrecht:

wyrabia:

6000 złr.

I

Dzieją powszechne Szlosser. Weber itp. pisma: Krasiński, Mi
ckiewicz. Słowacki. Krasicki, Odyniec, Goszczyński,
Asnyk (El...y), Pol, Fjejski. Kompletne wydania pism Kraszew
ski, Korzeniowski. Brodziński, Hoffmanów,, Kocha
nowski. Libelt. Supiński. Szajnocha, Syrokomla. Polska
w :: lozbiprach Kraszewskiego, Bolesławita Tułacze, wielka i
mała encyklopedia Orgelbranda, Wójcicki literatura, Węclewski Słowniki, Chodymeeki Dykc.ionarz uczonych Polakow, Zu
brzycki Kronika in. L\ owa, Sz.njski, Morawski Ilist. polsk. Linde
słownik jeżyka polskiego komplet i tom V. osobno, Zeiszner Mineralogia,
Sawczyńśki, Heller Pedagogia, Małecki o Słowackim, Wiszniewski Lite
ratura, Leineke Estetyka, Buckie Historja cywil. Anglii, Cegielski nauka
poezji, Estreicher Bibliografią,. Słowniki polsk.-niem. i niem.-polsk. Mosbaclia, Łukaszewskiego Jordan, Mrougowiusz. Boch. Arkossy polak.-fran.
i franc.-polsk. Dahlmaun, Janusz itp, dalej dzieła: Socher, Kołłątaj, Le
lewel, Kreiner, Narbutt, Naruszewicz, Niemcewicz,Paprocki, Nieciecki,
Czacki, Rastawieckl itp; z niemieckich dzieła: Schiller, Goethe Lessing,
itp. oraz „Globus“ pismo niemieckie r. 1369 1874.
Także kupuje książki we wszystkich językach prawne, dla tM
młodzieży, wszystkie szkolne, powieści znakomitych *2
autorów, historyczne i wszelkie inne tak książki jakoteż staro- Sfij
żytności i monety, których już posiada wielkie zbiory. Nadto
<io zbycia ma Brockhatis Lexikon 12 tom. ozdob.opr. zl. 60, tylko za20zł.
Przy tem poleca skład papieru i wszelkich przyborów dopisania,
oraz przyjmuje zamówienia na karty wizytowe, monogramy lub jakiekolwiek
druki i uskutecznia jak najspieszni: j.
1438 3 -4

Nauarja • Uliuna

APTEKI

w «>
jednem z
do wydzierżawieniu
_______
miast powiatowych lub obwodowych. —
Oferty z dokładnetn podaniem warunków
pod adresem F. S. Bar dasz we
Lwowie.
1470 2-3

■

pierwsza Polska Antykwarnia
K. ŁUKASZEWICZA

Dwie Bony
rodowito Niemki, poszukują umieszcze
nia w kraju lub zagranicą. Bliższa wia
domość w biurze pani W i toszyńs ki ej
Rynek Nr. 26. na lii. piętrzę.
1485' 2-3

wszelkie cierpienia nerwowe w jedne'
Pierwsze zupełne wydanie dzieł Win-1 chwili ustępują po użyciu pigułek anti-ne
centego Pola, wierszem i prozą wychodząi wralgijnyćh Dra-Gronie,-. Skład w Paryżi
w 10 tomach po 30 arkuszy druku.
w aptece p. Levasseur, rue dela Moiinaie, 23
Prócz zimnych, zawierają prace zu w Krakowie w auteće p. Trauczyńskiego p"z;
pełnie nowe. Przy odbic-rze tomu I. ulicy Florjańskiej — we Lwowie w aptece
składa się przedpłata za tom ostatni.
p. Piotra ilikolaich. IV Warszawie w skła
Cena pojedynczego tomu w drodze'dach materiałów aptecznych. pp. Ferd. Au?
dprzedpłaty 3 zł.
1501 1— 1 iiGnllego i J Mrozowskiego.
1006 7—?

■II... ...

Kupuje, bierze w komis i jednocześnie poleca

NOWY SKŁAD MEBLI

która już po kilka lat była na jednem
miejscu, poszukuje umieszczenia we Lwo
wie lub na prowincji.

żelazuejl2 zlr.

do stacji GLINNA-NAWARJA.
UWAGA. Z grzeczności zamówienia
przyjmuje pan ARNOLD WJEBNJEJB
wo Lwowie, kantor obok wiedeńskiej
kawiarni
4639 9-12

TRAN Z WĄTROBY STOKFISZU IIOGGA.
Przeciw słabościom piersiowym, suchotom, zapaleniu płuc,

a całym przyborem i 400 sztuk monogra
mami w zupełnie dobrym stanie. Cena zł. 170.

z 6 garniturami pism za zł. 60.
Osoby fachowe uznaja. że pierwsza jest
0 4tą tańsza a druga o pół ceny fabrycznej,
1506 1 — 3

PASTA i SYROP
piersiowy Nafó z Arabii. P. Dolangrenier w Paryżu posiada niozawodną skuteczność sprawdzoną
przez 50 lekarzy szpitali paryskich.
Skład we Lwowie w aptece
P. Mikolascha.
1026 7—12

Egzaminowany kandydat
na nauczyciela ezkół średnich, życzy so
bie objąć obowiązek nauczy
ciela prywatnego. Zgłoszenia przyjmuje
Dr. Zajączkowski, profesor Akademii te
chnicznej we Lwowie.
1481 1—2

1500 sztuk

ASTJll

Ceny staników
Centurc po g, 8,10 do

I

Duszność, Chrypka Katary, zadawnione,
wszelkie cierpienia kanałów oddechowych,
ustępują szybko i niezawodnie po użyciu
Rurek antiastmatyoznych p. Levasseur , Ap
tekarza, 19 rue de la Monnaie w Paryżu.
Dostać można we Lwowie w aptece rP
Mikolasch; w Krakowie w aptece P- Trau
czyńskiego ; w Brodach w aptoce p. Kullak.
W Warszawie w składach aptecznych ma
teriałów pp. Ford. Aug. Gallego i Ludwiki
Spiessa._______________________ 1003 G-?

EUfi ganze ciaście PrafflliolM zas. far 201

"i

NOWY WYNALAZEK.

parf1kIXORA breonie
PAFFUMERYA1XORA BREONIE

ED. PINAUD
Mydło
.
a 1’KOBA
Essenc a dla chustek a HX()R A
Woda toaletowa
a l lSOBA
a HXO11A
Pomada .
Olejek
.
.
.
a 1IXOHA
a 1’1XOBA
Puaer ryżowy .
a 1’IXO11A
Kosmetyk

*,
37

Poszukuje się

Chłopca do handlu.

Boulecard de Straśbourg, 37.

we Lwowie, w magaz. perfum pp.
Bayera i Leona, Strzyżowskiego i w
1029
aptece P. Mikolascha. 14—20

Mający jednoroczną praktykę handlową
maja pierwszeństwo. Porozumienie bliższe
listownie. Jan Kordecki w Złoczowie.
1453 8-3______________ ____________ _

Znakomite powodzenie.

VELOUTINE
jMt

1019,50-78

ż

Dostać można w magazynach galanter.
pp. Kamila Strzyżowskiego, Le
on Feintucha, K. Bayera i Le
ona, w składzie K. Mikolascha we
Gwowie, w Czernioweach w aptece T.
Golichowskiego.

najnowsze tańce
karnawałowe

Karola Reichardta
op. 15 „NAD DNIESTREM",
Polones 55 ct.,
op. 20 „DOBRY HUM01l“,
Walec 90 ct.
op. „NARADA", Kadryl 72 ct.
op. 22 TECHTL-MECHTL",
Szybka polka, 60 ct., ,
op. 24 PIERWSZA JASKÓŁ
KA KARNAWAŁOWA",
Polka francuska 60 ct..
op. 25 „CZY WOLNO ' ? Mazur
60 ct.,
op. 21 „Z BURZĄ I DESZ
CZEM". Marsz 60 ct-,
:
op. 33 TYLKO ZYĆU, Szybka
polka 55 ct..
i (01 11 - 1y|

I

Z poważaniem

dzierżawca hotelu.

des Cannes

„Kapsułki JLe Huby, sę małe rnreczki, które się otwierają z jednego
końca, bardzo dogodne ao zawarcia czasowo lekarstw nieprzyjemnej woni
lub smaku w proszkach lub płynie. Dostatecznie jost wlać lub ws/pać le
karstwo z jednego końca, nakryć drugim i zażyć (Dorvault, Officina' p. 184)
we Lwowie w aptece p. K. Mikolascha, w Krakowie w aptekach pp. Trau
czyńskiego i Redyka, w Czernioweach w aptece p. Golichowskiego.

Ważne dla Dam.

Żadna sfingowana wyprzedaż.

Moritz Głogau jr., Hamburg Graskeller 20.

r

Proszek damski,

Z nabytego przez nas całego zakladti dla rektyfikacji spirytusu, w dobrach
kameraluych Lenkoiitz pod Czcruioucaini, zmierzamy sprzedać znaczną ilość mo
siężnych alembików <lo destylowaniu (Kupferblasen), rur miedzianych, mo
siężnych zwrotnic Messil.gwe hsol), chłodników z rurami wężowatymi (Kilhlcyltnder mit Scłilangemohien) rezerwoaróty na spirytus, beczek do transportu spi
rytusu itp. itp.
1 rzydatS^yStkie 16 l’rze,łtt>ioty byty bardz0 mało utywane, a dla gorzelń są nadzwyczajnie

Apteka Kochera
Cena pudełka 40 ct. — za posyłką
pocztową 10 ct.
Dla odsprzedającymi stosowny opust.

Chęć kupienia mających zapraszamy do skorzystniiia z0 sposobności. Bliższe objaśnienia
udzielamy najchętniej.

Łangenhan

Zniżoue ceny:

11£0 4—6

dawniej—teraz
teras
łyfeeiek .
ił.
3.50
1.50 1 maślniczka
.
.
isl. 5.—
£—
łysek
„
7.50
2.80 1 para lichtartów
w
8.—
noiów .
„
7.50
2.80 8 podkładek na noże .
„ 5.—
2.70
widelcuw
„
7.50
2 80 1 szczypce na cukier .
t.—
w
2.50
chochla .
2.30 6 neżów deserowych .
„
6.—
2 50
choehelka
1.50 Korki x główka zwierzęcia po 40 cl.
»
3-5°
cukiernicska •
.
n
—
«.
8.—
Najnowaity garnitur spinek do manszetów' po 1 zł. — Dalej piękne tace, imbryki i
czafaiki, ubiory na story, żyrandole, podstawki na jaja, wykluwacie do zębów, garnitury
na ocet i oliw^ i wiele innych artykułów po zdumiewająco tanich cenach. *

«
6
6
6
t
i
1

6 sztuk łytrk
6 n
I wszystkie te 24 sztuk razem w elegannożów
6 w
widelców
w
łyżeczek do kawy j ckiem etui dawniej 24 zł., teraz 10 zł.
Te same przedmioty xe. srebra Britania 7 zł. r
Zamówienia za pabraniem pocztowem lub gotówką natychmiast i sumiennie,

E. PREIS, Wien, Rothenthurmstrasse Bfr, 16.

Już 1. marca.

Już 1. marca.

CIĄGNIENIE

Losów państwowych z roku 1864,
Cala promesa na cale losy z r. 1864
4 zł. i stempel.

I zł. 200.000 I

Główna
wygrana

zł. 20.000, 15.000, l'\000 itp.

Wechslergeschaft
der Administration
des

*
HflfAWlllIi
”

jjAWźi VUJL
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Tylko we Wiedniu,
Wollzeile Nr. 13.

O

E

p

0

najnowszego instrumentu muzycznego,
uzupełnioi ego przez pomnożenie tonów
i ulepszenie formy przez fabrykanta in
strumentów TI1. Zach, który mianowi
cie z powodu podniesionego szlachetu-g;
tonu fletowego uzyskał przychylność a
według nowo wynalezionej szkoły (do,
sAmouezeiiia) z łatwością w kilku go
dzinach uauczyć się może nim władać
każdy, nawet niemuzykalny, wygrywając
najpiękniejsze raelodje. Szczególnie na
to zwraca się uwagę, że dla uniknienia
pomyłek, wszystkie przez Th. Zach
poprawione, ocarina opatrzono są nastę-,
pująayin stemplem.___________

) drukowa ha
N. 0 najmmejsza zł. 1.—) szkoła dla
1.50)
» 1
n „ ) nauczeniaśiibie saiuegu
» 2 Prim
■
) 10 ct. Zbiór
2.50j nieiorlji 1 zł.
» 3 Second
n 4 Terz
n 3—)a2zeszyty po
4
60c.,szkatuł5 Quart
’ )ka50c„ 1 zl.
ŃB, Ocarinanastręcza
__
każdemu zajęcie muzykalne i przydaje śię szcze
gólnie do akompaniamentu fortepia
nowego i za ezyste tony gwarantu
je się.
1152 5—5
Zamiejscowe zamówienia załatwiają
się *.a gotówkę lub za zaliczeniem zaraz.
Odprzedający otrzymają rabat.
Ocariua-IIaupt-Depot
we Wiedniu, 1. Karntnerstrasse 48

s

$

•U.

$

W®?
Yve Lwowie, ulica Wałowa 1. i 9
podaje do wiadomości, iż począwszy od 1. mar<ca 1875
wydaje następuj ące

asfi

B■

5 procentowe za

6

V

kasowe

8-dniowem wypowiedzeniem

30
00

H°lo r
r.
zas wszystkie w obiegu będące 7°|0 asygnaty kasowe oprocentowują się po 7°|0 tylko do dnia L czerwca 1875,
a od tego terminu
z 90dniowem wypowiedzeniem.
Lwów, 26. lutego 1876.

Dyrekefa.

HBCS

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

Walter,

w CZERNIOWCACH.
Kantor w domu L Mikulego.

I Ocarina!

Z powtdn stych Intereieur uwija mjr naitą

| Patent Thomas Z:n-h *A jea j
Ceny oryginalne według tonó w i wielkości

li

AVIS. Anftrage werden utngehend reihefojgend gegen Einsendupg
oder Naohnalime des Betrages effectuirt, von der Eyportbuchbandlung:

Ważne dla gorzelń!

nadający pici ( białość i gładkość, uid
zawierający żadnych szkodliwych mi*
neralnych
składników, poleca pod
gwarancją
1214 22 24

Fabrykę towarów ze srebra chińskiego

» powodu caefo smaiseni jesteśmy naaoe wielkie zapasy produktów niżej eeny produkcji
wysprsedać, — Zupełne cenniki scalana na iadanie fr<nko prsestane.

w Paryża

g
Woda z rośliny zwanej miodowniu kiem karmelickim, nagrodzona meda
lem na powszechnej wystawie w LonH dynie w r. 1862. Środek ten powszeH chnie znany i używany w Paryżu
R przeciw: cholerze, apopleS ksjom ,
sparaliżowaniu ,
H zemdleniu, migrenom, bo
R leńci i rznięciu w żołądkn,
H niestrawności itd. 1018 18 86
fi
Skład główny we Lwowie w apt.
fi p. P. M1K0LASCH, i w handlu gaR lantcryjnym KAMILA STRZYŹOWR SKIEGO, w Czernioweach w apt. J.
R Golichowskiego, w Krakowie w apt.
■ pp. Trauczyńskiego i Redyka.

Zusammen fur nur 20
Einzelne Werkę werden nicht apirt abgegebin.

c. k. nustr. weg. uprzy w. i patentowanych

==: Przedewszystkiem proszę zauważać -------

P. Boyer na ulicy Taranne, 14;

są to obłoczki do lekarstw wstrętnych, zabrewetowano S. G. B. G.

przygotowane przez LE PERDRIEL w Paryżu
rue Milton, 9.
1032 4- 6

we LWOWIE.

dnia 6. lutego 1>. r.
Karol Krater,

KAPSUŁKI PRÓŻNE PA LE HUBY

Schiiler’s sammtliche Wcrke, die sobeliebte vollstandige ilustrirte
Ausgabe mit den Bildern berUhmtor KUnstler, pompós gebundeu.
CGitIie’s Werkc, 16 Biinde, iu sehr eleganten, rcich mit Qold rerzierten Einbiinden.
Lessing’s siimmtliche Werke, 6 Biinde, in sehr eleganten, rcich mit
Gold verzierten Einbiinden.
4. Słntkspeare’s sammtlicl.e Worka (deutsch) die so beliubte Schlegolsche
Ausgabe. potnNM in 3 Biinden, sehr elegant-gebiinden.
K Yollstandlge Weltgcschiclite in 3 grossen starken Octavbiinden, herausgegeben vnn Dr, Faber flber 1M0 Seiten stark, (alto, mittlere uud nene Gescbiehte enthaltend), Ladenpreis 6
/,
*
fl.
6. Neues <Jonversations-Lexicoii I Ceber sile Zweige des monschlichen Wissens, yollstiindig von A.-Z. 187”, in grossen starken
Octavbanden, a Band ftCO Seiten stark, feines Papier, grosser Druck.
Sał- Ale sechs anerkunnt guten Werke; Schiller. GOthe, Lessing,
Shakspeare, Welłgeschicpte uud Conversations-Lexicon
linter Garantie fUr neu und fehlerfi ei!

Wyłączny skład główny

cerze świeżość naturalną.

CH. FAY

i są do nabycia we wszyst
kich składach nut we Lwowie

nowo odbudowany, powiększony i na sposób pierwszorzędnych hoteli za
granicznych urządzony, otwarty został dla użytku T. T. Publiczności

przygotowań z Bizmutem,
*
dla togo to dsiała szczęśliwie u skórę
niedoRtrMCżcnn przy»t«jc do
ciała nadaje

Magazyn Perfum w Paryżu
9, na' ulloy de la Paix, 9.

Bitte diese Annońce genan zu beachten.

: Hotel Warszawski we Lwowie,

Mączka ryżowa

Eau de Melisse

cierpiące na nplawy , otrzymają za 6 zł. niezawodno lekarstwo,

RuOOnriT. V przysłane rr?ez Dr. BREYER, emeryt, lekarza szpitalu dla koenwawjr biet, we Wiedniu, SchottenbastelN.l. 1147 14—25

Noch niemals dagewesen !!!

12 zł.
Przy zamówieniach lutowych uprasza sic
o przysłanie miary w czterech tasiemkach
papierowych: 1. wskazać ma objętość piersi
zaraz do sprzedania
w lesie, odległym o jedną milę od stacji i grzbieta podramionanii wzięta, 2 objętości
kolejowej Zborów. Szczegółowych wia kibici, Scia objętości bioder, 4ta długości od,
miejsca podramionaini do kibici. Miarę na-^
domości udzieli Inspektorat ogólnego ga
leży brać po sukni
.3146 32—? '
licyjskiego Towarzystwa ubezpieczeń w
.
*
Zborowi
14513-3

dębów materjałowych

Tran ten wytworzony ze świeżej wątroby ttok^ssu Jest naturalny 1 czysty, najde
likatniejsze Zoljdki go znosu, działanie Jego Jest szybkie I pewne, a wyzezośt tego
tranu nad wszelkienii Innymi tranami zwyczajnymi, lub w połączeniu z AelUem etc.,
est dzii pow»xechnie uznaną.
TRAN HOGGA sprzedaje się Jedynie we flaszkach trójgraniastych, kształtAaszek
ziotony u władz właściwych Jako własność spccyalns 1 wylsezna stosownie d. przepi
sów prawi — Enikać fałszerstw.—Znajduje tlę w głównych aptekach.
i>„«ia.' ».,tua wo Lwowie * *pt p. k. mikolascha i . p. z. ruckera.

KATARY, KOKLUSZE, ,
GRYPY. ZAPALENIE
PIERSI i DYCHAWICE,

Maszyna ręczna do kart
wizytowych

katarom,

KASZLOM CHRONICZNYM, SKROFUŁOM, LISZAJOM, GRUCZOŁOM, UPŁAW0M, WYCHUDN1EN1U DZIECI, OGÓLNEMU OSŁABIENIU, REUMATYZMOM (GOŚCOWl), etc.

DO M0N0GRAM0W

Odpowiedzialny redaktor Jan Dobrzański.

Z drukarni ,Gazety Narodowej
*

pod zarządem A. Skerla.

