Rok XVI

We Lwowie, Niedziela dnia 1, Kwietnia 1877.
Wychodzi codziennie o godzinie 7. rano,

I

Przedpłatę i ogłoszenia przyjmują:
We LWÓWEK bióro administracji „Gaz. Nar.*
przy ulicy Sobieskiego liczba 12. (dawniej nowa
ulica liczba 201) Ogłoszenia w PARYŻU przyj
muje wyłącznie dla „Gazety Nar." ajencja pan
Adama, Correfour do la Croix, Rougo 2. prenume
ratę zaś p. pułkownik Raczkowski, Fauboug. Poisopniere 38. W WIEDNIU pp. Haasenstein et Yogler.
nr. 10 Wallfiscbgasse, A. Oppelik Stadt, Stubenbastel
2. Rotter et Cm. I. Riemergasse 13 i G. L.Daubo et
Cm. 1. Maiimilianstrasse 8. W FRANKFURCIE: nad
Menem w Hamburgu pp. Haasenstein et Yogler.
OGŁOSZENIA , przyjmuję się za opłatę 6 centów
od miejsca objętości jednego wiersza drobuym dru
kiem. Listy reklamacyjne nieopieczętnowane nie
ulogają frankowaniu. Manuskrypt* drobne nie
zwracają się, łona bywają niszczone.

was

wyrazy przekręca, to już taki zwyczaj Słowa.
Wiadomości, jakie otrzymujemy z caratu dzie awans w armii wyjątkowo przyspieszonym. kiewicz mieszkał w roku 1848, przy ulicy del
Że pomija pewne zarzuty, to rzecz naturalna, moskiewskiego, mówią o niezwykłym ruchu armii Wiadomość ta sprawdza się w zupełności. Do Pozzetto, pod 1. 114, dla przypominania potom
bo kiedyż komu przyznało słuszność, jeśli nie rozpoczętego w Kiszeniewię z nastaniem pięk wiaduję się w kompetentnem miejscu, że propo ności imienia tego sławnego męża.
przeniesiona będzie
jest wrogiem Polaków? Ale cóż powiedzieć na nych dni wiosny. Z różnych stron caratu zmobi zycje odnoszące się do awansu już są przez mi„Sekretarz jeneralny
takie n. p. twierdzenie Słowa w nr. 28. z 24. lizowane korpusy koncentrują się na południu; nisterjum wojny wygotowane. Czterech feldmar„Falcioni.u
marca: „Na uliczne zarzuty Gazety Narodowej do Kiszeniewa przybyć ma niezadługo wileński schal - lajtnantów będzie nowo mianowanych,
W skutek tej uchwały p. Władysław Mic
nie warto odpowiadać. Język r u s s k i (t. j. zmobilizowany już korpus; kijowsko-brzeska że mają zostać nimi jenerał-majorowie Ludwik ks. kiewicz napisał do p. Piotra Venturego, syądyka
Drukarnia i lAtoyrafia, moskiewski) stoi pod względem literac lazna
kolej bez przerwy transportuje amunicję, Windischgratz, br. Kónig, Riess-Riesenfest i Pol- wiecznego miasta następny list:
wyżej jak polski/. Moglibyśmy je broń, zapasy wszelkiego rodzaju; Moskale gro lak-Plumberg. Niezwyczajnie wielki awans ma
„Paryż d. 31. stycznia 1877.
„Gazety Narodowej44 kim
szcze długi szereg wyjątków, niemniej ciekawych madzą wielką liczbę dział oblężniczych dużego być przedsięwzięty w piechocie. Nadto dowiaduję
„Panie syndyku! Poznawszy dekret, którym
do pałacu Wnych Ulauieckicli na placu bodaj dla psychiatrów przytoczyć ze Słowa co kalibru, które z Brześcia litewskiego do Karja- się, że uzbrojenie artylerji polnej w nowe działa junta municypalna rzymska pod przewodnictwem
Halickim gdzie przedtem było kasyno do sprawy szkolnej; ale dość podobno na powyż tyna bywają odsyłane, gdzie, jak mówią, ze 300 już w ciągu miesiąca maja będzie zupełnie ukoń pańskiem uchwaliła umieszczenie pamiątkowego
szych perłach drogocennych; i dodamy tylko je takich dział już się znajduje gotowych. Zdaje czone.
mieszczańskie.
kamienia na ścianie domu, gdzie mieszkał Adam
szcze bisiorek jeden. O rozporządzeniu krajowej się, iż nie powstrzymując <..lkowicie ruchu towa
Roboty w wiedeńskim arsenale już tak da Mickiewicz, proszę, abyś raczył przyjąć dla sie
Rady szkolnej co do języka urzędowego Rad rowego na kolejach zachodnich, można będzie lece teraz postąpiły, że dyrekcja tego zakładu bie i pp. członków junty wyrazy wdzięczności,
Następny numer wyjdzie z powodu świąt szkolnych, Słowo powiada w nr. z 24. marca: sprowadzić na południe wszystkie niedawno zmo
zmniejsza stan robotników bardzo znacznie. Stu jaką mię przejmuje cześć memu ojcu wyrządzona.
w środę rano.
„Włosy dęba (sic) stają na głowie, czytając po bilizowane wojska w okręgu wileńskim.
„Byłem bardzo wzruszony jednomyślnością,
robotników dostało dymisję. Ordre de bataille
dobne rozporządzenia, krzywdzące do żywego
W tych dniach rozpoczną się znaczne trans- dotyczącz zmiany garnizonów po jesiennych ćwi z jaką rozliczne rzeczniki opinii publicznej we
nietylko narodowość naszą, ale i ustawy pań porta wojsk koleją moskiewsko-kurską. Dyrektor czeniach, został już wydany. Wielkich zmian Włoszech bez różnicy stronnictw przyklasnęły
stwa, w którem żyjemy i które ma prawo prze tej kolei Bartyński, zawiadomiony został przez nie będzie. Do Wiednia przybędą dwa nowe temu postanowieniu. Jakoż śmiem powiedzieć, iż
prowadzać swoje ustawy choćby przemocą/ I o moskiewskiego wojennego gubernatora, iż w na pułki iufanterji: pułk Alleman nr. 43 zTulln jednomyślność ta jest zasłużoną, albowiem Adam
Od administracji.
„krzywdzeniu0 narodowości ruskiej to samo Sło stępnym tygodniu ma zająć się przewozem 40.090 i pułk króla niderlandzkiego nr. 63 z Klau- Mickiewicz służył tak Włochom jako i Polsce,
Przedpłata na „Gazetę Narodową41 wynosi: wo pisze, które oświadcza, że z równą ochotą jak piechoty z riaziańskiej kolei do dworca kolei senburga; pułki Beuedeka nr. 28 i wielkiego po za wszelkiemi stronnictwy. Zachował on za
na prowincji z przesyłką pocztową: język russki przyjmie język niemiecki jako wykła kurskiej w Moskwie, dla dalszego wyprawienia księcia Konstantego nr. 18 opuszczają Wiedeń, wsze nader żywą pamiątkę usiłowań ze strony
dowy w szkołach!
ku Żytomierzowi.
pierwszy ma się udaćdoTulln, ostatni do Budzie- każdego dla odkupienia ojczyzny, jakich w wiel
kwartalnie
...
5 złr.
Centralistów mocno niepokoi nasza wy
Z Kiszeniewa Polit. Corr, otrzymuje wiado jowic. Prócz tego będzie załoga stolicy austriac kim 1848 roku był świadkiem we Włoszech.
miesięcznie
.
,
.
1 „ 70 ct.
stawa krajowa. Radziby byli, aby nie przy mość, iż tam donośnie już rozlega się głos trą kiej o inne dwa. pułki zmniejszoną: pułk
„Cześć, oddana przez Rzym, jest czcią wie
Prenumerata przyjmuje się jedynie od 1. i szła do skutku, a przynajmniej aby nie miała by bojowej. Główna kwatera z naczelnikiem je- króla bawarskiego nr. 5 przeniesie się doKaiser- kuistą. Dusza mego ojca jest nią zapewne ura
cechy
narodowej.
Lwowski
korespondent
Starej
15. i tylko do końca każdego miesiąca.
neralnego sztabu, Niepokojczyckim, powróciła Ebersdorf a pułk Scudier nr. 29 do Banatu. dowana, albowiem po własnym narodzie krajem,
Pressy pisze: „Robią się wszędzie jak najwięk
Dla uniknienia wszelkiej zwłoki zechcą pp. sze przygotowania. Komisja wystawowa już się już z Odessy (dokąd, mówiąc nawiasem, niewia Garnizony w Dalmacji i nad granicą serbską bę najbardziej przezeń miłowanym były Włochy, a
abonenci prenumeratę przesłać przed 1. kwie ukonstytuowała pod przewodnictwem hr. Wło domo po co właściwie przenosiła się) do Kisze dą znacznie wzmocnione. Spodziewam się, że w ze wszystkich miast włoskich, najwięcej kochał
tnia, gdyż po upływie tego terminu administra dzimierza Dzieduszyckiego. Instytuta, korporacje, niewa, gdzie bezzwłocznie' szef sztabu zwołał przyszłym liście będę już w położeniu wymienić Rzym.
wszystkich naczelników korpusów na trzydniowe imienuie pułki przeznaczone do „obserwacji
z- „Dzięki tedy i wdzięczność!
cja nieodpowiada za brakujące numera.
stowarzyszenia, osoby prywatne wezwano do u- konferencje.
„Chciej panie syndyku przyjąć hołd najgłęb
granicznej."
Pieniądze prenumeracyjne najdogodniej prze działu. W zbytnim zapale agitacyjnym zdarza
Prace ugodowe „mają" postępywać; nie po szego uszanowania, z jakim mam honor zosta
Jednem słowem pokojowe głosy, rozlegające
syłać za przekazem pocztowym.
się naturalnie czasem, że matadory polscy skut się na Zachodzie, żadnego echa nie znajdują w wtarzam relacyj, jak dalece one miały postąpić, wać najniższym sługą
kiem różnicy zdań ostro się ścierają i najobrzy caracie. Uśmiech tylko wzbudzają depesze lon ponieważ kłamstwa inspirowane są pod tym
Władysław Mickiewicz.1'
Prenumerata na dzieła
dliwsze skandale wywołują. Na każdy sposób dyńskie, mówiące o demobilizacji armii moskiew względem tak kolosalne, że już i uwagi na nie
Syndyk Rzymu odpisał p. Mickiewiczowi co
szczególnem
jest,
że
wystawie
wcale
nie
myślą
Bohdana Zaleskiego,
skiej, gdyż codzienne posiłki w wielkiej liczbie zwracać nie warto. Zapewniano kilkakrotnie, że następuje :
odjąć tego przysmaku narodowego, który już przy do Kiszeniewa przybywające, zapowiadają rychłe statut bankowy już ostatecznie zredagowany,
„Rzym 15. lutego 1877.
kończy się z dniem 31. marca.
innych niewinnych okazjach niejedno nieszczęście rozwiązanie spławy tego naprężonego stanu tymczasem najlepsze źródła zapewniają, iż praca
„Szanowny panie ! Cześć, jaką municypium
sprowadził, ale owszem chcą z niej zrobić spra rzeczy.
Rozsyłka nastąpi d. 5. kwietnia.
rzymskie
chciało
oddać
pamięci wielkiego poety,
ta
w
połowie
dopiero
jest
ukończona.
Z
taryfami
'
wę sławną a wybitnie narodową. Łatwo więc
cłowemi jeszcze gorzej stoi. Szell przyjedzie za a walecznego obrońcy niepodległości i wolności
Po upływie terminu cena prenumera- I zrozumieć, że partja krakowska, która nad ziom
raz po świętach do Wiednia w sprawie pożyczki ludów, Adama Mickiewicia, sławnego ojca pań
cyjna 5 złr. 40 ct. na 7 złr. 20 ct. pod kami swymi pod względem wytrawności polity
i banku. Pierwsza nie ma najmniejszej szansy skiego, uchwalając, aby na domie, gdzie miesz
wyższoną zostaje.
cznej i umiarkowania zawsze górowała, wobec
Korespondencje „Gaz. Nar.“ udania się.
kał chwilowo w Rzymie, umieszczony był napis
harmideru
wystawowego
z
wielką
postępuje
re

Za ozdobną oprawę w płótno angiel
pamiątkowy, uwieczniający wspomnienie jego mi
strykcją.
A
nawet,
jak
słychać,
odmówi
rnoże
.oWiedeń
d.
29.
marca.
łości dla Włoch a oraz męztwa, z jakiem utwo
skie z popiersiem autora dopłaca się 2 złr.
besłania wystawy, bądź dlatego, że nie lubi po
Rzym d. 25. marca. rzony przezeń legion polski brał udział w wal
(F.) Podczas świątecznej ciszy jest jenerał
40 centów.
dobnych eksperymentów kosztownych, bądź też, Ignatiew jeszcze zawsze bohaterem chwili.
Dnia 29. bm., to jest w wielki czwartek, kach o naszą niepodległość i stawał w obronie
że się bezwarunkowo opiera mentorowaniu „cen Wprawdzie dotychczas nic pewnego nie wie opiRzymu, była tylko z naszej strony spełnieniem
tralistów lwowskich1'. (Oczywiście żydek Starej nja powszechna o jego czynności dyplomatycznej, ma nastąpić inauguracja pamiątkowego lapidar świętego obowiązku.
nego
napisu
na
cześć
Adama
Mickiewicza,
i
mar

Pressy nie mówi tu o rerfassungstreuerach, ale to jednak jest powszechnie wiadomem, że okro
„Rad przeto widzę z uprzejmego listu pań
owszem o ich przeciwnikach). Z wielkim taktem pne fiasco wieńczy jego usiłowania i zabiegi. Po murowej płaskorzeźby z jego profilem, dłuta Wik skiego, że czyn ten wdzięczności tak trafnie zoBrodzkiego.
Lwów d. 8. kwietnia.
zachowują się w tej sprawie Rusini, którzy wy odczarowaniu się w Londynie nielepiej się po tora Myśl
tron
nulołw
x,
-.--i.. ;
WA iTiedula, plmieważ hr. Audi asa; towarzysza Mickiewicza na Wschód, do tłumacza kolegom mym z Rady miejskiej miłe i szlache
Ostatniemi czasy systematycznie z zapałem, stawę za przedsiębiorstwo krajowe, wcale zaś wiodło
f
nie
za
narodowe
lub
polskie
uważają/
—
Do

pomimo że przyjął rolę pośrednika pomiędzy Mo jego dzieł i opiekuna jego dzieci, p. Armanda
godnym uczciwej sprawy, Słowo obrabia sprawę
tne wyrazy, jakiemi uczciłeś administrację tego
szkolną, z powodu znanego wniosku i inter tychczas wcale nie mamy powodu sądzić, aby skwą a Anglią, w niczem innem niezadowolił Levy, zamieszkałego od lat kilku w Rzymie.
miasta.
pelacji p. Kowalskiego w Izbie posłów rajchs- 'Kraków zamyślał postąpić tak, jak mu ten ży żądań moskiewskiego dyplomaty, warując wyraź Dzięki to jego zabiegom i niezmordowanej gorli
„Racz przyjąć panie, zapewnienie mego głę
ratu. Przytacza jak najobszerniej, co tylko mó dek imputuje.
nie dla Austrji wolność akcji na przyszłość. Po wości, municypalność rzymska dowiedziała się,
Dzienniki podają wykazy projektów ustaw dróż Ignatiewa do Berlina to ostateczny krok kto był Mickiewicz, przypomniała sobie, że ba bokiego szacunku.
wił i—nie mówił p. Kowalski w komisji edukacyj I
Venluri, syndyk/
nej, co mówili i — nie mówili inni jej członko i uchwał, jakie Wydziały krajowe dla zwołanych ratunku, możnaby twierdzić krok rozpaczy. Sfinks wił w Rzymie i organizował legion, który potem
Uroczystość, jak zapewniają, będzie bardzo
wie. Cel tych artykułów jest dwojaki, i wypo ' na kwiecień sejmów przygotowały. Na zała berliński nie wyjdzie jednak z dotychczasowej walczył z Rzymianami przeciw Francuzom, i
wiedziało go Słowo dość otwarcie; ztąd też wno twienie tego nawału potrzebaby kilka miesięcy rezerwy polegającej na gołosłownem zapewnieniu przeczytała podobno po raz pierwszy mowę Ca- świetna.
Ma, dziś jutro, na nią zjechać p. Włady
sić możemy, jakie na oku cele mieli pp. Kowal 'czasu. Uderza szczególne mnóstwo wniosków w przyjaźni. Podobnem zachowaniem w niczem nie vour’a, mianą niegdyś w sardyńskim parlamen
ski i towarzysze, wnosząc ów wniosek i ową 'sprawach sanitarnych, których zresztą i na popiera Berlin polityki moskiewskiej. Sytuacja cie, w której wielki zjednoczyciel Włoch rzekł, sław Mickiewicz. Odsłonieniu pomnika ma być
w której się kolos Północny znajduje, jest dość iż czterma największymi poetami ludzkości są: I przytomny syndyk z juntą municypalną. Pod
interpelację. Według nr. 27. z d. 22. marca szemu sejmowi nie braknie.
D. 28. marca odbyła się w Peszcie narada fatalna, zwłaszcza że wedle najnowszych wiado Homer, Dante, Shakespeare i Mickiewicz. Za spra rzeźbą Brodzkiego, prześliczną pracą, przenoszą
idzie Słowu o to, aby Europa wiedziała, że Po
lacy tak samo prześladują narodowość ruską, jak gabinetu węgierskiego, na której także projekta mości rada ministrów w Londynie miała stanow wą i natchnieniem p. Levy, wniosek dotyczący cą płaskorzeźby Davida i Prevosta, umieszczony
według ich rozgłaszania, Niemcy albo Moskale ugodowe rozbierano, mianowicie dotyczące re czo oświadczyć, iż tylko na podstawie natych tego pomnika uczyniony był urzędownie przez zostanie następny napis po włosku:
IN QUESTA CASA
prześladują Polaków. Słowo zatem i klub russki formy podatków niestałych. Węgierski minister miastowej demobilizacji armii moskiewskiej, przy współwyznawcę jego, starozakonnego włoskiego,
NELL’ ANNO MDCCCXLVUI
Izby posłów spełnia tu urząd ajentów polity ' skarbu Szell ma zaraz po świętach przybyć do stąpi do takzwanego protokołu londyńskiego. p. Samuela Alatri, asesora municypalności. Jakoż
|
Wiednia
i
kilka
dni
tam
zabawić
dla
prowadze

ORDINO IL DRAPPELLO
cznych Bismarka i Gorczakowa, używając kłam
Alternatywa wojny nie jest więc do ominięcia. dnia 21. grudnia upłynionego roku, junta muni
DEI CONNAZIONALI P0LACCHI
stwa dla należytego spełnienia tego urzędu i nia dalszych pertraktacyj w sprawie bankowej, Dobrze poimformowane osoby zapewniają mnie, cypalna, złożona z pp. komandora Piotra VentuADAMO MICKIEWICZ
Słowo wcale tego nie ukrywa. Drugi cel odsła i Hon przepowiada, że obrady parlamentarne nad że w Paryżu miał Ignatiew bardzo ważną speł ri, syndyka, czyli burmistrza Rzymu, i z kawa
POETA E SOLDATO.
nia Słowo w nr. 30. z 29. marca, gdzie doma 'projektami ugodowemi może się przeciągną aż nić misję, która do przymierza francuzko - mo lerów Edwarda Sanzoni, Augusta Armellini, Se
gając się osobnych nauczycieli-fllologów dla ję do zimy. Byłaby to arcysmutna perspektywa dla skiewskiego doprowadzić może. Oczywiście, że rafina Gatti, Ludwika Simonetti i Henryka CruPVGNARONO INSIEME
zyka niemieckiego w szkołach średnich, dodaje: naszego sejmu.
tylko na wypadek, jeśliby Niemcy podczas wojny ciani-Alibrandi, asesorów, wydała dekret nastę
Z Pesztu d. 29. marca donoszą: „Niemcy wystąpiły z „przyjaźnej" rezerwy. Moskwie mniej pnego brzmienia:
PER LA INDIPENDENZA DTfALIA
„ O cudzych gustach nie mówimy, tylko o na |
_
PER LA DEFESA DI ROMA.
szym; a żeby nas kto nie posądzał ® jakie jzrzekły się wyznaczania miejsca, w którem od chodzi o Niemcy, ponieważ te są zaszachowane
„Junta municypalna zważywszy wniosek, urzeczy wobec władz, to oświadczamy, że Ruś być się mają rokowania z Austro-Węgrami co przez Francję, głównie idzie jej o Austrję, którą czyniony na posiedzeniu Rady d. 29. listopada
S. P. Q. R.
galicyjska z równą ochotą przyjmie i nie jdo traktatu handlowego. — Z począt już obecnie podejrzywać można o działanie w ' przez radcę miejskiego p. Samuela Alatrego, do
XXIX MARŻO MDCCCLXXVn.
miecki język jako wykładowy w swoich kiem lata odbędzie się na próbę mobilizacja ar myśl polityki angielskiej. W istocie rzeczy zbli tyczący pamiątkowego kamienia na cześć wiel
szkołach. Sapienti sat.“
żyła
się
Austrja
do
Anglii.
Jest
to
fakt
wielkiej
mii honwedów/
kiego poety Adama Mickiewicza, dobrze zasłużo
doniosłości politycznej.
Nasz komentarz do interpelacji p. Kowalnego Włochom, postanawia, iż w tym celu napis
skiego wprawił Słowo w szaleństwo. Że nasze
W tym domu w roku 1848 urządził hufiec
Doniosłem poprzednio, że w tym roku bę- umieszczony będzie na wysadzie domu, gdzie Mic-

unieiń 4. kwietnia 1877.

iwfccja, Aflministracia, Ekspedycja,

Dnia 9. marca roku bieżącego, komisja muze
nę pretensji i marzeń carów w kwestji wscho Moskale posiadać będą Polskę, dopóty z ziem
dniej nikt dotąd nie zwrócił uwagi, a przecież naszych zawsze się staczać będą jako lawina za alna odbyła swe pierwsze jeneralae posiedzenie,
boru
’
na
niziny
Dunajowe.
Samo
więc
położenie
na którem podzieliła się na trzy podkomisje, czyli
są one w niej ważniejszym może czynnikiem od
nienasyconej żądzy zaborów, odziedziczonej po Polski nastręczyć musi bacznym politykom euro wydziały, z których pierwszy składa się z rektora
pejskim myśl odebrania Moskalom ziem naszych, uniwersytetu p. Valeri i profesorów: Blaserna i
hanach mongolskich.
Antagonizm pomiędzy kościołem greckim a i położenia tamy ich zaborom na półwyspie Bał Respighi, a obowiązkiem jego jest urządzenie
Tegoroczną Wielkanoc obchodzimy w chwili rzymskim trwa pomiędzy Moskalami w sile da kańskim, przez odbudowanie niezależności ojczy lokalu.
pełnej oczekiwania. Od dawnego już czasu gro
Wydział drugi stanowią deputowani: Bertl,
wnej, Focjuszowej nienawiści, która pokrywała zny naszej.
madzące się chmury nad Wschodem Europy, idee opanowania Rzymu i zniszczenia rzymskie
Tu, w tej właśnie potrzebie stanowczego za Correnti i Sella, którzy mają prowadzić układy z
zbiły się w jedną czarną masę i grożą lada go kościoła. Dlatego to Moskwa nigdy nie może tamowania raz na zawsze zaborów moskiewskich rządem i municypium rzymskiem, aby zgromadzić
chwila burzą i wylewem. Jesteśmy w przededniu się zdobyć na tolerancję katolicyzmu, i wszędzie na Wschodzie, leży styczność sprawy polskiej ze fundusze potrzebne na urządzenie muzenui i zape
wojny, wojny, która może zmienić postać Europy gdzie m: nad nim władzę, tępi go z zawzięto sprawą wschodnią. Dopóki tej łączności politycy wnienie jego utrzymania.
a mianowicie wschodniej jej części. W chwili
europejscy nie zrozumieją, dopóty próżnemi będą
W skład trzeciego wydziału weszli profesor
gdy na ziemi polskiej, w każdym domu polskim, ścią dawnych sekciarzy byzantyńskich.
W chwili gdy papieżowi odebrano państwo wszystkie ich starania powstrzymania Moskwy. p. Occioni, p. Pognisi dyrektor kancelarji i admi
gromadzą się rodziny przy stole uczty chrzeJakkolwiek przecież politycy europejscy nie nistracji uniwersyteckiej i dr. Wołyński, a zada
ściańskiego święta zmartwychwstania, być może, Kościelne, gdy we wszystkich państwach euro odznaczają się zdolnością dalekiego i trafnego niem ich jest gromadzić i nporządkowywać zbiory
że gotują się wypadki, które i ojczyźnie naszej pejskich w imię interesów państwowych wypo widzenia, wolno przecież i można przypuścić, iż ! muzealne.
w grobie niewoli złożonej, zapowiedzą dzień wiedziano wojnę kościołowi katolicko-rzymskie- same wypadki na to widzenie ich naprowadzą.
Na posiedzeniu tern komisja uchwaliła urządzić
mu, gdy bezwyznaniowość podkopuje jego funda
zmartwychwstania.
W tej to myśli powiedzieliśmy, iż wypadki na muzeum w gmachu kolegium rzymskiego i takowe
Położenie jeograficzne Polski jest tego ro menta, gdy jego sita i powaga zdaje się być za Wschodzie zapowiedzą może i dla nas dzień połączyć z miejscowem obserwatorjum astronomidzaju, że dla potęgi Północy stało się ono punk chwianą: despoci Północy a naczelnicy wscho Zmartwychwstania.
cznem. Jeżeliby urządzenie lokalu wymagało dłuż
tem wyjścia dla jej zaborów na Wschodzie i Po dniego kościoła rozpoczynają wojnę, która ma uW dniu największej uroczystości chrześciań- szego czasu, a dział polski wkrótce zoBtał skom
łudniu. Moskwa bez poprzedniego opanowania rzeczywistnić odwieczne, opisane wyżej marzenia stwa, w którym obchodzi ono tryumf Syna czło pletowany, w takim razie takowy zostanie tymcza
Polski, nigdy by nie zdołała posunąć swoich za i plany. Gdyby opanowali Konstantynopol i z wieczego, który przez cierpienie i męczeństwo sowo ulokowany w auli uniwersyteckiej nr. 20 na
gonów ku Dunajowi i nigdyby nie mogła urze niego jako ze stolicy swego państwa rządzili został Zbawicielem świata, godzi się i należy lszem piętrze i oddany na użytek publiczny.
czywistnić odwiecznych marzeń swoich despotów, wschodnim kościołem, staliby się potęgą, która nam jego wyznawcom mieć nadzieję tryumfu spra
Dyrekcją tego działu wyłącznie zajmować się
opanowania Konstantynopola, a z nim przestrze w przymierzu z bezwyznaniowością europejską wiedliwej i słusznej polskiej sprawy, i godzi się
będzie dr. Wołyński, za którego staraniem został
ni, które tworzyły dawne państwo Byzantyńskich kusićby się mogła o radykalne wyniszczenie ko
ścioła katolickiego i o przeprowadzenie w formie wyrazić przy dzieleniu się święconem jajkiem ja zebrany. Na cześć Kopernika zostanie wybity me
imperatorów.
ko symbolem życia, życzenie zmartwychwstania dal, a we właściwym czasie będą ogłoszone wa
Despoci Moskwy zaraz po upadku Byzan- wschodniej jedności kościelnej wszystkich chrze- ojczyzny I
runki prenumeraty.
cjum zaczęli marzyć o wydarciu go z rąk Turków, ścian, o której marzy każdy prawowity Mo
Dla wywiązania] się sumienego z pomienionej
Już Iwan Groźny uważał się z powodu jednako skal, jako o obowiązku swoich carów.
misji, komisja postanowiła zaprosić na swych ko
Jest to ulubiona idea Moskali, dążenie do
wej religii za moralnego spadkobiercę imperato
respondentów różne światłe osoby znane ze swego
rów greckich; on już tworzył projekta przymie niej wyraża się w całej jej historji. Polska ka
przywiązania do Kopernika, tak w Italii jak i za
rzy europejskich w celu wydarcia z rąk Turków tolicka stała im na drodze, więc zniszczyć ją i
granicą.
mniemanej sukcesji Moskali. Nie Piotr Wielki katolicyzm w niej wyplenić było dla nich konie
Na mocy reskryptów ministerstwa oświecenia pu
W krajn naszym na korespondentów muzeum
jak powszechnie mniemano, jest twórcą planu cznością, wywołaną kierunkiem religijnym i dzie
opanowania Turcji, usadowienia potęgi carów w jowym ciągłego zmierzania do Konstantynopola blicznego w Italii z 25. lipca 1874 i 16. stycznia zaproszeni zostali: Ksiądz kanonik Ignacy Polkow
1877
rektor
uniwersytetu
rzymskiego
mianował
ski
i
Hieronim Feldmanowski w Wieikiem księstwie
jako
panowania
nad
światem
i
chrześciaństwem.
Konstantynopolu, ale jego poprzednicy, a miano
Jakoż od chwili upadku Polski, widzimy Mo 15. lutego roku bieżącego komisję do urządzenia Poznańskiem, pp. Wacław Holewiński, Wojciech
wicie też Iwan Groźny. Carów popychała w tym
kierunku religia, którą wyznawali. Stolicą wscho skali szybkiemi kroki zmierzających do opano lokalu na nmzenm, do zgromadzenia zbiorów od Gerson i Karol Bayer w Warszawie, dr. Teofil Żedniego kościoła był dawniej Konstantynopol, ca wania Turcji. Z Polski, jako z podstawy opera powiednich, ich ułożenia i ulokowania, do obmyśle brawski w Krakowie, p. Stanisław Kunasiewicz we
rowie przywłaszczywszy sobie zwierzchnictwo cyjnej czerpali i czerpią główne zasoby, potrze nia potrzebnych funduszów na powiększenie zbio Lwowie. Profesor Spassowicz Włodzimierz w Pe
nad tym kościołem, wtedy by dopiero poczuli się bne im w działaniach za Dunajem; posiadanie rów, utrzymanie lokalu i niezbędnej obsługi. Do tersburgu i Edward Jelinek w Pradze czeskiej.
Podług sprawozdania sporządzonego przez dr.
rzeczywistymi jego papieżami, gdyby władać nim Polski dawało i daje działaniu ich tę moc roz komisji tej został powołany nasz rodak dr. Artur
Artura Wołyńskiego dary polskie na rzecz muzeum
mogli z dawnej jego stolicy. Na tę religijną stro pędu tak niebezpiecznego dla Turcji. Dopóki też Wołyński mieszkający we Florencji.

Wielkanoc.

Muzeum Kopernika w Rzymie.

Kopernika w Rzymie do końca roku 1876 są na
stępujące :
1. Józef Ignacy Kraszewski z Drezna: olejny
portret ojca astronoma, 1 medal srebrny, I medal
bronzowy, 3 tomy i 10 broszur, wszystkie pięknie
oprawne i w podwójnym egzemplarzu, z których
jeden przeznaczony jest dla uniwersytetu bolońsklego.
2. Ksiądz Ignacy Polkowski z Poznańskiego : 2
medale srebrne, 3 medale bronzowe, 23 monet sre
brnych służących do ilustrowania traktatn Koper
nika „o monecie0, 13 faksimiliów z listów Koper
nika, 8 tomów, 86 fotodruków, sztychów i litogra
fij, różne broszury i druki.
3. Dr. Artur Wołyński z Florencji: Statua
Kopernika rzeźbiona przez Teodora Rygiera, a pre
miowana na konkursie warszawskim 1874 roku, 2
medale bronzowe, 4 obrazy, Album jubileuszowe
złożone z 82 dzienników polskich, a 68 włoskich,
53 sztychów i litografij i 18 dzieł różnych, z któ
rych dwa były własnością i są pokryte własnorę
cznymi dopiskami Galileusza.
4. Holewiński Wacław z Warszawy: 4 statu
etki Kopernika z bronzu, 10 tomów, 6 sztychów i
różne druki.
5. Teodor Rygier z Warszawy: kolosalny biust
Kopernika z terrakoty podług sztychu Falska, który
komisja zamierza reprodukbwać w marmurze.
6. Siemiradzki Henryk z Warszawy : portret
Kopernika podług sztychu Falska, przez niego ma
lowany i osadzony w staroświeckich ramach z
hebamu.
7. Wiktor Brodzki z Rzymu: Statua Koper
nika w gipsie.
8. Miller Karol z Warszawy: kopia (akwarela)
z portretu Kopernika w obserwatorium warszawskiem.
9. Gerson Wojciech z Warszawy: kopia (akwa
rela) z własnego obrazu „Kopernik w Rzymie/
10. Dr. Aleks. Heinrich z Warszawy: 4tomy,
4 litografie i różne druki.
11. Prof. Jan Baranowski z Lublina: 12 to
mów, 13o»ztychów i litografij i różne broszury i
druki.
12. Hrabia Jan Działyński z Kurnika: 6 to-

swych ziomków Polaków Adam Mickiewicz po ustawy o drogach publicznych nieerarjalnych [się z nim rozstać, bo należy on więcej na kate Augsburgskiej Gazety, to Wnosić należy, że Wła-pch nie chcą, Zapomniano tn, że żydzi przezcało
eta i żołnierz/
wraz ze sprawozdaniem i 13 alegatami. Alegat drę lub ambonę, jak do dziennika politycznego. śnie nie Turcja, ale Czarnogóra zmięknie, i po- wieki nie mieli przystępu do żadnego innego za
14 to jest mapa najpotrzebniejszej sieci dróg po
Wykazy przedstawiają szczegółowo długość czyni wkrótce ustępstwa.
robku jak tylko do pożyczania pieniędzy, i że usta„Walczyli zarazem za niepodległość Włoch wiatowych, nie została jeszcze wykończoną, i dla dróg, ilość mostów i ich wartość w każdym po
„Dowiaduję się z pewnego źródła, pisze ten wy i urządzenia nawet po ich zniesieniu pozostai w obronie Rzymu?
tego jej też dotąd nie rozesłano.
wiecie, i okazują nam uderzającą nierówność po korespondent, że delegaci czarnogórscy oświad- wiają po sobie skutki. Zapomniano także, że w
Sprawozdanie Wydziału krajowego odznacza między pojedyńczemi powiatami. Pragnąc zwró czyć mieli, iż Czarnogórcom sprzykrzyło się już przeciągu tych niewielu dziesiątków lat, w 'których
się jasnością, dokładnością i piękną polszczyzną, cić waszą na te „ różnice, zestawiliśmy w tańczyć
. tak, jak im Moskale zagrają.. Moskwa żydom wolno zajmować się. innemi
__ o
gałęziami
____ prze
„Senat i lud rzymski 29. marca 1877.“
co nas bynajmniej nie zadziwia. Dołączone do niektórych powiatach cyfry okazujące stosunek pobudziła ich do rozpoczęcia wojny, w której o- n>ysłu i przedsiębiorstw, powstała w Galicji znaczna
Wspomniany p. Armand Lćvy, który tak sprawozdania alegata są to wykazy statystyczne, dróg do powierzchni, do ilości mostów, i jaka w siągnęli pewne sukcessa; teraz zaś gdy na podżydowskich gospodarzy, rzemieślników i przegorliwie » szlachetnie zajął się pomnikiem mają odnoszące się do stosunków naszych dróg, i są każdym z nich jest wartość mostów. Zestawiać stawie korzyści wojennych przedstawili swe żą- mysłowców. Gdy zaś o tem zbyt często zapominają,
cym przypominać Polskę i jej wielkiego wiesz nowością, którą z prawdziwą wdzięcznością przy te daty ze wszystkich powiatów byłoby za wiel- dania, Moskwa ich opuściła. Oświadczenia te «’ięc podwójnym obowiązkiem jest, przedstawić kra^
cza na jednej z najludniejszych ulic Rzymu, przy jąć należy, bo nowość ta daje krajowemu usta ką prac:;, więc dla ułatwienia i lepszego unao- przyjęła Porta z wielkiem zadowoleniem i pora- Jowi dowód ad oculos. Nasi współwiercy powinni
samem Corso, usiłuje też innemi sposoby pod wodawstwu silną podstawę, ułatwiając dokładne cznienia ułożyliśmy trzy grupy powiatów, z o- dziła delegatom, aby jeszcze raz zgłosili się do wystawę tem liczniej obesłać, gdy pod względem
nosić naszą sprawę. Miewa on od Nowego roku i wszechstronne poznanie przedmiotu, o którym obydwu krańców i ze środka Galicji, i w każdej księcia Nikity i oprócz portu Spizzy, skłonili go pilności, zręczności i zmysłu przedsiębiorczego z
grupie umieściliśmy po trzy powiaty; a mianowi- do jeszcze większych ustępstw, gdyż Porta ma pewnością nie są ostatnimi w kraju.
publiczne . bezpłatne konferencje w sali teatru ustawa traktować ma.
„Inny jeszcze powód przemawia za ilościowo
Otrzymawszy jeden egzemplarz sprawozda cie 1. grupa: Biała, Żywiec, Myślenice; 2. Bir-'najlepsze przekonanie o usposobieniach i zacno
„Argentina" w różnych przedmiotach naukowych
i literackich, mających związek z zasadą wol nia, czujemy się wprawie wypowiedzenia nasze cza, Staremiasto, Lisko; 3. Borszczów, Husiatyn, ści księcia. Krótko mówiąc, Porta chce podo- * jakościowo dobrem obesłaniem wystawy przez żygo zdania o projekcie nowej ustawy drogowej. Skałat. Dla krótkości podajemy nasze daty w bno księciu czarnogórskiemu dać do zrozumienia, dów. Tym powodem jest zarzut, z jakim często się
ności.
Dnia wczorajszego mówił o niemieckich i Spotykamy się jednakże z dziwną trudnością; o- tym porządku jak wymieniliśmy powiaty, i tak: iż stanowcze zrzeczenie się moskiewskiej opieki spotykamy, że nie kochamy kraju, w którym się
Jeden kilometr dróg gminnych wypada w 1.1 może dla niego i jego interesów wielkie przy urodziliśmy. Zarzut ten uzasadniano tem, że ośmiemoskiewskich męczennikach wolności, o pierw to pisząc o takich projektach, należy koniecznie
lamy się mieć swoje własne przekonania polityczne,
szych z dziwną jak na Francuza bezstronnością, znaleźć coś do zganienia i poprawienia, a w o- grupie na 2., 4.61, 5.12; w 2. grupie na 2.51, nieść korzyści."
Znany orjentalista H. Vambery zaprzecza że jesteśmy zwolennikami obecnej konstytucyjnej
w tem mianowicie co dotyczyło Kórnera; o dru becnym projekcie nie znajdujemy nic takiego, co- 3.71,3.41, a w 3. na 4.39, 5.93, 1.61 powierz-]
gich zaś w duchu całkiem odpowiednim naszemu by dogodzić mogło takiemu życzeniu, zwłaszcza chni w kilometrach kwadratowych.
, twierdzeniu Ignatiewa, że Midhat basza jest ży- formy w Austrji, a przeciwnikami federalizmu. Z
sposobowi zapatrywania Się, to jest z najwięk- że nie mamy chęci spierania się o lada szcze
Na jeden kilometr drogi wypada mostów w dem. Oto, co a propos tego pisze ou w Pester naszej strony nieraz już oświadczyliśmy, że obe1.
grupie
1.32,
2.38,
1.73,
w
2.
3.09,
1.76,
3.21,
’ Lloydzie:
cna konstytucja zwróciła nam w Austrji’te prawa
szem współczuciem dla moskiewskiego liberaliz góły, i zapatrywania nasze chcemy oprzeć na
„Dowiaduję się z dzisiejszego Pester Lloyda,! człowieka, bez których tysiące lat obywać się mumu, byle ten się opierał na zasadzie niepodle czemś silniejszeir. od prostego widzimisię, i obja a w 3. 1.62, 2.29, i 0.56. Nadmienić tu wypada,1
głości Polski i całkowitej odrębności jej od Mo wić je w formie skromnych życzeń. W tym du że dla dokładności w rachunku musieliśmy wy-,że jenerał Ignatiew był tak łaskaw, iż Midhatapięliśmy, i że ów federalizm, który wspólnie z re
skwy. Pestel, Bestużew, Murawiew-Apostoł i ich chu rozpoczynamy naszą kampanię zupełnie bez razić cyfrę mostów w ułamkach; wprawdzie nie.baszę zrobił żydem. Muszę temu stanowczo za- akcją klerykalną pragnie uszczęśliwić nasze pańW r. 1857 i 1858 byłem w Konstan- 8tw<>> umiałby na nowo pozbawić nas praw naszych,
towarzysze, którzy właśnie uznawali tę zasadę, interesownie, jedynie tylko z troskliwości o los istnieją takie mosty w rzeczywistości, lecz z przeczyć.
chrześcian — obcięliśmy powiedzieć dróg, zosta drugiej strony mosty dziurawe, stosownie do tynopolu w domu Asifa beja,ówczesnego wiel-1 Nie można nam tu zarzucać egoizmu, jakkolwiek
byli postawieni przez mówcę bardzo wysoko.
Mowa ta musiała być nader nie miłą am jących pod tureckiem panowauiem obowiązują ilości i wielkości dziur, możnaby uważać nie za kiego kanclerza dywanu tureckiego, a gdy Mi-Pn w kwestjach politycznych uzasadnionym jest,
basadzie moskiewskiej, bo p. Levy publicznie cej dotąd, mimo że bezustannie tak strasznie całość lecz za ułamek mostu. W obliczeniu na-' dhat (w owym czasie jeszcze effendi) jego sekre- gdyż cały kraj pod obecną konstytucją swobodnie
szem odznacza sig. powiat Skałacki, w którym tarz, bywał w naszym domu prawie codziennym oddycha.
wychwalał i na postumencie największych bo spotwarzanej ustawy drogowej.
Uwagi nasze rozpoczynamy od tego, co jest mniej jest mostów, aniżeli kilometrów drogi, tak'gościem, miałem przeto dosyć sposobności dowie„Niech nas więc pozostawią przy naszych polihaterów ludzkości stawiał ludzi, powieszonych
że
na jeden most wypada 1.75 kilometer dróg. Idzieć się o pochodzeniu tego tureckiego męża tycznych przekonaniach, które zresztą i Polacy
przez cara. W Wielką sobotę p. Levy będzie podstawą tak nowego projektu ustawy drogo
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343, 300, 263; w 2. 214, 330, szedł sławy. Ojciec Midhata, którego osobiście nigdy solidarnie z obcemi stronnictwami, lecz podpolskiej. Konferencja ta zapowiedziana bę statystycznych wykazów.
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< on. w
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znałem, i który żył w bardzo skromnych stosun- dają się postanowieniom większości, nie chcąc torZestawienie tych wykazów było niemałem :i 182;
309,
w. a.
dzie w przeddzień we wszystkich dziennikach
F
Przeciętna cyfra w całej Galicji jest na 1 kach, urodził się także w Konstantynopolu i ca- nialnej zdrady popełniać; p. r.), a my pod każdym
tutejszych. Obaczymy czy liczni rodacy, bawiący niełatwem zadaniem; trzeba było bowiem wyszu....... powierzchni,
________ ła rodzina Midhata od niepamiętnych czasów innym względem chcemy dać dowód, że uznajemy
obecnie w Rzymie, zechcą na nią przybyć, gdyż kać i zebrać tysiące cyfr, zestawić i obliczać je kilometer drogi, 2.63 ...........
kilometrów
----------------------- [znaną
jest w części miasta, Lalie zwanej. Twier- 8>§ za synów tego kraju, i wszystkie połączone z
mostu w prze1
p. Lóvy należy do radykalnego stronnictwa, a w najrozmaitszy sposób, a nareszcie systematy 1.79 mostów, a wartość jednego
wzgląd ten oddala od niego klerykalistów. Cie cznie ułożyć tak, aby zrozumiałemi były przy- cięciu 299 złr.
dzenie Ignatiewa, jakoby Midhatowi brakowało tem obowiązki wykonamy z wszelką do ofiar gotoPowiaty przedstawione w każdej z wymie- moralnej podstawy, brzmi — każdy to przyzna wością. Szczególniej chcemy być pierwszymi tam,
kawa tedy czy różnice zdań, niemające zresztą najmniej dla tego, kto włada językiem cyfr stabezpośredniego związku z przedmiotem konfe stystycznych. Nie kusimy się też bynajmniej o nionych grup mają wiele geograficznego miedzy — bardzo dziwnie w ustach Moskala, zwłaszcza £dzie nie o błyszczące frazesy, ale gdzie idzie o
rencji, znikną wobec jednomyślności narodowej, badanie i sprawdzanie dokładności tych cyfr, sobą podobieństwa i we wszystkich obowiązy- w ustach moskiewskiego dyplomaty. Midhat był poparcie i podniesienie duchowego i matorjalnego
jaka nas w podobnych kwestjach łączyć winna, przyjmujemy je bezwarunkowo za dobre. Kto zaś wała jedna i ta sama ustawa drogowa; a prze- właśnie oddawna przeciwieństwem tego, co lgną- dobra naszego tak bardzo jeszcze zacofanego kraj u. “
i czy przyjaciele Zmartwychwstańców zbiorą się nie ma tak dobrego wyobrażenia o tych wyka- cięż jakże wybitne zachodzą między niemi róż- tiew za moralne uznaje, i tem nawet wyróżniał
Zdania tego artykułu o wystawie we Lwowie,
w zach, niech spróbuje obliczania i kombinowania nice! Czemu te różnice przypisać? Dwom głównie się z pośród tegoczesnych urzędników tureckich." I* przemówienie za jej popieraniem, uważamy za
licznie w sali Argentiny.
M u z e u m K o p e r n i k a , o którem urzę | choćby tylko tych już gotowych cyfr, a z pewno- okolicznościom; najprzód nie w każdym powiecie
Parlament niemiecki po trzytygodniowej ważne szczególniej z tego powodu, że wyraźonem
dowy Diritto tak pochlebnie dla nas się wyra ścią zmieni swe zdanie. Przejęci pewnem usza- jednakowa długość dróg gminnych jest potrzebną pracy odroczył się wreszcie na ferje Wielkanocne zostało przez organ stowarzyszenia, któremu w ta
iło
10.
kwietnia. Z donioślejszych projektów za- kich sprawach nie można odmówić znajomości rzeził niedawno, nie zaraz się jeszcze przeniesie nowaniem dla tych wykazów, zaczęliśmy kombi- a nawet możliwą, a powtóre ustawa drogowa
do Rzymu i otworzy. P. Wołyński bowiem, zbie nować niektóre cyfry, i doszliśmy — ieżeli zro-lnie musiała być wszędzie w jednakowy sposób ;łatwił parlament dwa, a mianowicie projekt pra- czy- Żałować tylko przychodzi, że myśl i użyteracz i urządziciel takowego, by uczynić z niego zumieliśmy ich język — do zadziwiającego re- wykonaną. Jeżeli bowiem w jednym powiecie wodawstwa dla Alzacji i Lotaryngii, i projektI czność wystawy potrzebuje dopiero dowodzenia, że
najwyższego trybunału dla cesarstwa. Inie została odrazu należycie zrozumianą i popartą,
i
prawdziwy pomnik godny polskiego narodu, po zultatu, a mianowicie, że panowanie owej okrzy- przeciętna cyfra dróg i mostów jest znośną, to siedziby
: budżetu przyjęto tylko te pozycje w drągiem a co gorsza że szczególniej w zachodnich stronach
trzebuje jeszcze niezbędnie i koniecznie 4200 czanej ustawy drogowej nie jest tak strasznie niezawodnie mogłaby nią być także i w innym Z
powiecie. Te same uwagi dadzą się zastosować i iczytaniu w plenum, które nie dały powodu do spotkała się nawet z opozycją. Mamy jednak nafranków. Ufać należy, iż panowie galicyjscy, fatalnem.
Według allegatu 8, mamy 29.690 kilome- do mostów, z tym jednakże dodatkiem, że na ich :żadnego sporu. Ponieważ nieuchwalony całko- dzieję że wystawa, doznając w coraz szerszych
którzy na cele czysto patrjotyczne, jakoto na
prace zapoznające cudzoziemców z naszą sprawą trów dróg gminnych, a na nich znajduje się mo- ilość wielki wpływ wywierał koszt ich budowy, wicie budżet przedłużono tylko do T. maja, prze- kolach sprawiedliwego i przychylnego uznania -(C. d. n.)
(0.
to parlament, rozpoczynając na nowo swe prace dobrze się powiedzie, i że odniesiemy z niej te
i obecnem położeniem, grosza wydawać nie chcą, stów rozmaitej wielkości, lecz co najwięcej o 20
_________
znajdą w kieszeni mały ten fundusz na cel, w metrach, gdyż większych nie liczono — 53.257 ; |
w dniu 10. kwietnia, będzie miał niespełna trzy skutki, jakich oczekujemy i pragniemy.
którym charakter naukowy przemaga a polityka wartość tych mostów wyrażona w pieniądzach
tygodnie do obrad nad nim. Prócz obrad budżez politycznemi wywodami przytoczonego artytowych głównem zadaniem parlamentu będą pro-1 kuła, na które łatwo i wiele możnaby odpowiedzieć,
odgrywa poślednią tylko rolę, to jest o tyle o wynosi w ogóle 15,948.901 złr. Gdy zaś według
Przegląd polityczny.
jekta ekonomiczne i dotyczące polityki celnej.
|n*e będziemy się spierali, oczekujemy tylke spełnieile narodowość polską i zasługi wielkiego ziom uwag do tego allegatu dodanych wytrzymałość
Margrabia d'Abzac, przyboczny adjutant|n*a obietnicy, na końcu tego artykułu danej,
ka przypomina obcym ludom. Zachęcamy tedy drzewa miękkiego obliczoną została na 10, a
Gdyby kto chciał wierzyć Agence russe, to marszałka Mac Mahona, który przywiózł cesa-l
_________
jak najszczerzej pisma nasze do otwarcia ko twardego (dębowego) na 18 lat, to przypuszczać
musiałby
przypuszczać,
że
protokół
wczoraj
w rzowi Wilhelmowi z powodu SOletniej rocznicy
lumn swych na uzbieranie tej kwoty, która we musimy, że jeżeli nie wszystkie to przynajmniej
I
Londynie
został
podpisany.
Protokół
pod

wszelkim innym kraju w kilka dni by się ze największa część tych mostów, już za panowa
jego urodzin, własnoręczny list z życzeniami Kmnika miAi<srn\A//ł i 7amioicrnu/n
I ZamiejSCOWd,
brała. Otwarcie bowiem Kopernikowego muzeum nia obecnej ustawy była przerabianą, naprawia pisany! Czyż może coś dźwięczniej brzmieć prezydenta Francji, przyjmowanym był, jak do- p,U,,IKd
w
uszach
wszystkich
optymistów
jak
owe
dwa
w Rzymie od niej zależy,
noszą berlińskie dzienniki, z wielkiemi względa
ną, a może i całkiem na nowo wybudowaną.
wyrazy,
społem
złączone
‘
?
Co
za
królewski
po

mi przez niemieckiego cesarza. Książę Bismarck
~ Wielki piątek i sobota, które nam ołowiane
Daty o wstad. ~ Wydział
d7S TK"— “
W Izbie poselskiej toczyły się w ciągu umiał nadto na obiedzie danym ambasadorom okazywały wciąż niebo, od czasu do czasu ulewnym
płynionego tygodnia rozprawy nad bronią palną, co najmniej przed rokiem, więc dalsze przypusz- p
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darząc nas deszczem, zdawały się zapowiaw toku których minister wojny jenerał Mezza- czenie jest, że do dnia dzisiejszego stan rzeczy
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kule ^owy zwrot"
zwrot sarskich, wyrazić się bardzo korzystnie o sto I dać uie bardzo piękne święta. Wczoraj dopiero pouwidoczniony musiał sie
się zmie-1
zmie- .
capo miał dość ostrą sprzeczkę z poprzednikiem w tym wykazie uwidoczniony,
„Ostatnich wuty om,ościach" rozebrali obszer- sunkach Niemiec do Francji.
I południu zmieniło się wszystko, a jasne słońce uczyia wzajemnem uściśmemem dłoni przez obu wartość tych mostów jest większą aniżeli ją wy- nie zaa
znaczenie
czelue tej akcji dyplomatycznej, która popo
Jenerała Stoscha dymisja nie została przy- ] kazało się znowu na błękitnym niebios stropie. To
"r>„__ _
__
**»•..««
śulr
wojskowych. Przy sposobności tej p. Mezzacapo kazano. Przedstawiona
wartość
jest tylko matę- I rrrtmin
zornie może być uważana jak
przedświt4- ninł-t.lLz
nietylko jęta przez cesarza, i objął on na nowo swe teź ulice ’’oiły się od tłumów ludzi, a zwłaszcza
Yemy'’się I PokoJu ale i'spokoju
uczynił nader ważne wyznanie, to jest, że jeźli rjalną i bezpośrednią™
bezpośrednią, lecz nie Jdówiaduj
dowiadujemy
i spokoju Europy;"
Europy; wykazaliśmy na czynności — tak piszą dzisiaj wszystkie dzien-|teź Pań> załatwiających ostateczne sprawunki
Włochy chcą mieć prowdziwe wojsko, zdolne z wykazów', a zresztą niepodobnaby było obli- podstawie
Postawie logiki
*?Sikl faktów,
faktów, ile jest warte to przy
przy- niki berlińskie. Cesarz miał przesłać jenerałowi przedświąteczne, lub spieszących oglądać grób boży
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walczyć w kraju i za granicą, powinny dodawać czyń wartości pośredniej, to jest tej, jaką owe st.anie
ua żądanie AT
Moskwy.
Nie będziemy Stosch własnoręczne pismo, w którem wyraża do kościołów. W chwili gdy piszemy te słowa dzworocznie 20 milionów do zwyczajnego, a 125 do mosty mają dla ogólnego ruchu i obrotu.
więc łtutaj
się,
uwidocznić mu uzuanie za jego dotychczasowe zasługi okołoPY oznajmiają światu radosny dzień zmartwych"ł°’ powtarzali
c “”"oK o,
“ atoli żeby...........
nadzwyczajnego budżetu rozchodów. Idzie tedy o
Ta wartość mostów nie jest przecież sumą ile jest warte to sprzyjaźnienie się Anglii z Mo- marynarki niemieckiej, oraz oświadczenie, że dy- wstania. Z ostatnim dźwiękiem, drgającym w pododatek 145 milionów rocznie do dotychczaso- wszystkich, choćby tylko
tyino materjalnych
niautrjaiuyca wartości
wariosm |
> P^aczamy rozumowanie Manchester misji jego przyjąć nie może. Równocześnie dono- wietrzu i my czytelnikom naszym szlemy życzenia:
kosztów wojska.
w drogi gminne włożonych, bo niema w wyka- Guardian, dziennika uważanego za najpoważniej- szą dzienniki, że jenerał Stosch przedsigweźmie Wesołego Alleluja!
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P^ejnysłowy i ekonomiczny. A wy niebawem swe inspekcyjne podróże do Wilhelms- I — ,IT
Okólnik p. Manciniego, ministra sprawiedli
We---------czwartek
przedstawiony będzie „Stra—....................................
Iszny Dwór“ na dochód kapelmistrza p. Henryka
wości i wyznań w odpowiedzi na allokucję pa starczały drzewa, - ani też o robotach w ogó- domo Przecież, jak ważną rolę względy ekonomi- haven i Kolonii.
pieską z 12. marca surowo zganiony został przez le na gminnych drogach uskutecznionych, a prze- KZUe ? P5zem)’slov'’e odgrywają w politycznych
Według wiadomości ze Sztokholmu, Izby I Jareckiego. Publiczność, która umie cenić rzeczy
za- szwedzkie jednozgodnie na posiedzeniu dnia 21. wiste zasługi 1 prawdziwą zdolność, rozwijającą się
całą niemal prasę włoską z wyjątkiem ministe- cięż przez czas odkąd drogowa ustawa obowią- dec^a.ck m.ocars‘w; Nie nasza..Je?
rjalnych dzienników. Minister pozwala tekst allo- zuje, musiano coś na tych drogach robić, i to stana'vlać S1S nad tom, czy to jest moralnem i bm. uchwalić miały żądany kredyt na pokrycie jak to świadczy „Hugo14 coraz bardziej na chlubę
kucji ogłaszać, ale zakazuje dodawać do niego zapewne w tym celu, aby je naprawić, nie zaś sz'aohetnem, że kwestje żołądka i kieszeni de- kosztów udziału Szwecji w wystawie powszech sztuki naszej, powinna by złożyć dowód swej symprzychylne objaśnienia i komentarze. Wolność popsui Jeiell si5 na t» UypJ—
nej paryskiej. Szwecja więc nie usunie się od patji i uznania, zgromadzając się tłumnie na beaby być skuteczną, winna być zupełną.
my, w takim razie na własnej naszej biedzie
cy t
c eczy tak jak ont być wystawy, i słusznie, gdyż byłoby to z jej strony Inefisie p. Jareckiego.
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u— Cesarz udzielił z prywatnej swojej szkatu
Umarł monsignor Franciszek Nardi, sekre brzymie korzyści wszelka praca przynosi ! Oto hzględniać jedynie powinien. Owoż właśnie taki dowodem zupełnego braku taktu politycznego,
gdyby postawę swoją w sprawie wystawy zasta ły gminie Majdan w powiecie Nadwórniańskim za
tarz kongregacji biskupów i zakonników, świeżo
pod
panowaniem
ustawy
wadliwej
z
najlichszeWie,ce
PiW^Y
Publicysta
angie
ski
wać miała do Niemiec, gdy tymczasem z Fran pomogę w kwocie 100 zł. na wybudowanie cerkwi.
mianowany na ten urząd a znany ze swych prac
materjału i najlichszej pracy, wytworzono w zaPytuje • »czyimAngła ma być przyjacielem, Mo cją łączy ją tradycja dziejowa, a zarazem także
— Sprawozdanie Wydziału krajowego z
i czynności na polu dziennikarstwa, nauk i po go
10 latachi wartość'przeszło 15 milioiió<poŁo ?kwy
.1 me wdając się w żadne interes polityczny w teraźniejszości.
zarządu funduszu ś. p. Pelagii R u s s a n o w s k i ej
lityki.
że jak ogólnie twierdzono, na drogi dawano ma hu“anitain.e ma.rzeuia odPowiada ^obie: „RozUsiłowania nowego prezydenta Stanów Zje dla inwalidów polskich od dnia 17. grudnia roku
terjał przeważnie taki, który się na nic innego
W16c PlenyeJ co nam przynosi przyjaźń dnoczonych Ameryki, zwrócone są przedewszyst- 1874 do końca marca 1877.
zdać nie mógł, i pracę także najlichszą, bo nie- każd^°.z
panstw. Rachunek prosty. Nasz kiem na usunięcie sporów między głównemi stron
Majątek zarodowy tej fundacji podniesiony d.
jLowaJ’0'! bawełmanych do Moskwy — po- nictwami Unii, w południowych szczególniej Sta 17. grudnia 1874 z c. k. sądu krajowego składał
Projekt nowej ustawy drogowej, umiejętną, opieszałą, leniwa i w niestosownym
czasie. Wartość, którąśmy powyżej podali, będzie p“da
~ wynosi roczmę nach wybuchłych. Wiadomo, że w Luizjanie i Się z 4°/0 listów zastawnych galic. Towarzystwa
i.
po obliczeniu tego, «o jeszcze oprócz mostów LT/r ./WyP^ AŻe Karolinie istnieją obok siebie gubernatorowie: kredytowego im. wartości 66.000 zł., z rent pań
Uwzględniając wszechstronnie wyrażane ży na drogach zrobiono, daleko większą. Na temat k>aŻdy Moskal’ 11C^C„Że lch Je% 86
demokratyczny i republikański, oraz zgromadze stwowych im. wartości 200 zł., tudzież z książe
™cznie 2 penny (8 centów). Nasz nia prawodawcze, wybrane równocześnie przez czek Krakowskiej kasy oszczędności im. wartości
czenia, rozesłał Wydział krajowy swój projekt ten dałoby się wiele pisać i mówić; lecz musimy P aC1
- -------- —i ‘“i |eksport tychże towarów do Turcji wynosi rocz- dwa te stronnictwa. Starciu przeszkadzały do 1771 zł. 27 c., razem z kapitału imien. wartości
mów dzieł matematycznych wydanych przez niego
43.-50. Redakcje pism: Gazety Warszawskiej nie 7,361.274 funtów szterlingów, a na złożenie tychczas wojska związkowe, w stosunkowo zna 67.971 zł. 27 c. Po spieniężeniu książeczek kasy
na uczczenie 400 rocznicy urodzin Kopernika.
Tygodnika illustrowanego, Kłosów, Czasu Kos- teJ sumy niemal dwudziestupięciomilionowa lu- cznej liczbie wysłane do Luizjany i Karoliny. oszczędności na 1771 zł. 27 c. i rent państwo
13. Kolonja polska we Florencji i Pizie : bron- mosa, Szczutka i Dziennika Poznańskiego ofiaro- dność Turcji Poczynią się w stosunku 6 szy- Tego rodzaju przecież stau anormalny nie może wych na 200 zł., razem 1971 zł. 27 c. wraz z
zowe medaliony posrebrzane Kopernika i Galileusza wały numera dotyczące astroioma toruńskiego.
Ilingów (3 złr.) od osoby. Któż tedy jest dla nas się w nieskończoność przedłużyć.
narosłemi procentami otrzymano gotówką 2032 zł.
w pięknych rzeźbionych ramach machoniowych. Mo
Prezydent dąży tedy do przywrócenia stanu 72 c., której. użyto
.
na przykupno 4’/0 listów zaNastępujące zaź osoby przysłały pieniężne o“
dele do odlewu ofiarował p. Teofil Godecki zdolny
legalnego. W tym celu wysłał do Luizjany ko- ®tawnych, tak iź z końcem r. 1874 wynosił ma
rzeźbiarz z Warszawy.
Dr. Aleks. Heinrich i Włodzimierz Kretkowski
, Podważ rzeczy tak stanęły, że Anglia rnieję śledczą, mającą wykazać, który z guberna- J4tek zarodowy tej fundacji 70.300 zł. w 4°/ li14. Muzeum w Rapperswyl: 1 medal srebrny, oba z Warszawy po 200 lirów, Ryx Władysław z 'vszy.st,^ ?Pycha teraz na Turcję, nabierają prze- torów i które ze zgromadzeń prawodawczych u- 8tach zastawnych kredytowych.
4 monety srebrne, 1 obraz.
ważane być powinno za wybrane prawnie. Za l
w roku 1875 spieniężono te efekta jako zbyt
Fl».n«jl 150 lWw pI0(.
Baranki z Lu15. Kucharska Anna z Florencji: 1 moneta blina, baron Stan. Lesser, Jan Bloch, Leopold Kro-*1 tureckim, jak i rokowania pokojowe z Czar- którem z nich oświadczy się komisja po ścisłem uisko oprocentowane, natomiast zaś za otrzymaną
'Jnogórą. Owóż co się tyczy pierwszego, będziemy
srebrna, 1 sztych, 1 broszura.
zbadaniu położenia, prezydent je uzna, a przeci- ze sprzedaży tej gotówki 55.872 zł., wraz z nanenberg, Mateusz Bersohn, Wincenty Majewski,
16. Szczawińska Filipa z Poznańskiego: 8 mo Stan. Zawadzki, Wacław Holewiński, dr. Ignacy mieli wkrótce nader interesujące widowisko, kie wne zgromadzenie i przeciwnego gubernatora, rosłemi w chwili zbycia tychże odsetkami w kwonet srebrnych.
dy
właśnie
w
Stambule
Izby
tureckie
wezmą
pod
choćby siłą zmusi do ustąpienia. Co się tyczy"e 34 zł- 09 c. zakupiono:
Baranowski — wszyscy z Warszawy po 100 lirów,
17. Lewita z Warszawy: 1 moneta srebrna. Stan. Lewenthal z redakcją Kłosów 107 lirów i obrady kwestję wschodnią i kwestję polityki za Karoliny południowej, spodziewa się p. Hayes,
a) 6% listy banku hipotecznego na 29.700 zł.
18. Dąbrowski Paulin z Warszawy: 1 medal 50 centymów, Kosiński, Otto i Heinrich z War granicznej Turcji. Dotąd, jak wiemy, posiedzenia że gubernator republikański dobrowolnie ustąpi. Ib) 6% listy zastawne Zakładu kredyt, krakowsrebrny, 1 obraz.
odbywały
się
przeważnie
przy
drzwiach
zamknię

Spodziewać się należy, że do dnia 4. czerwca skiego na 30.000 zł., tak iż z końcem r. 1875
szawy 100 lirów, hr. Julja Krasińska 70 lirów i
19. —23. Dr. Kryszka Antoni, Eittendorf Wła Józef Ignacy Kraszewski z Drezna 21 lirów i 50 tych, celem uchwalenia adresu. Adres ten już rb., w którym zebrać się mają na nowo Jzby, kapitał zarodowy tej fundacji wynosił w 6°/, efekzostał uchwalony, i przez osobną deputację przed zatargi na południu w zadawalniający sposób t:'.ch 59.700 zł. przynosząch rocznego dochodu w
dysław, Piątkowski Bogdan, Fryderyk Edward i centymów.
łożony sułtanowi. W adresie tym, który, o ile
Strzyżewski Aleksander z Warszawy: Każdy me
Razem do pierwszego stycznia 1877 roku na sądzić można z wyciągów telegraficznych, jest o- załatwione zostaną. Przyszła sesja kongresu odsetkach 3582 zł., podczas gdy dawniejsze 4-prodal bronzowy lub żelazny.
desłano 1748 lirów, które użyto na zakupienie statecznie parafrazą mowy tronowej, położono na przeważnie zajmować się ma budżetem ministe- centowe listy zast. kredytowe na 70.300 zł. przy24. Mickiewicz Władysław z Paryża: 8 to książek, sztychów i medali, na opłatę za przesył
rjum wojny. Większość demokratyczna Izby wy- nosiłI w odsetkach tylko 2812 zł., przeto mimo
cisk na sprawę czarnogórską, i oględnie zalecomów dzieł różnych.
ki, na oprawę książek, na osadzenie w ramy obra |no rządowi, aby tak postąpił, jak uzna za go raziła życzenie, ażeby wojska Unii ze Stanów pozornie niższego stanu efektów zysk roczny z
25. Halewicz Jan Marceli: 14 tomów dzieł zów, na reprodukcje galwanoplastyczne medali i na
południowych cofnięte zostały. Senat żądanie to P°wodu tej operacji wykazuje nadwyżkę 770 zł.
dne i stosowne. Z tego mógłby kto wnosić, że odrzucił. Mszcząc się na senacie, demokraci w
różnych.
Zauważa się dodatkowo, iż po nabyciu zwyż
gablotki.
rząd
turecki,
który
niewątpliwie
wpływał
na
uIzbie postanowili odmówić funduszów na armię, wymienionych efektów na 59.700 zł. ulokowano
26. Dr. Żebrawski Teofil z Krakowa: 2 dzie
Deficyt
z roku zeszłego wynosi 1700
lirów, al
— ytjuuoi
w
uruw,
ni
kład
adresu,
myśli
ostatecznie
poczynić
jakie
ks.
dopóki
powyższemu
życzeniu
ich
zadosyć
się
nie
pozostałą
po zakupnie gotówkę w kasie oszczędła, 16 sztychów i litografij.
ina pokrycie
’
‘ reszty ‘kosztów
‘ działu polskiego,
_
___ _____
_
___
jakie
Nikicie ustępstwa.
Inaczej
przecież zezwoliłby, stanie. Otóż gdyby się nie udało usunąć zatar- ,lo4ci na książeczkę imiennej wartości 195 zł. 67 c.
27. Lewicka Katarzyna z Warszawy: 1 me osnn
k\Abieżącym
ież^Cy r ponieść
Pon?e^ nale*?,,
w roku
należy, potrzeba Jeszcze
jeszcze I aby Izba mu stanowczą nakazała odmowę. Jegów w Luizjanie i Karolinie południowej, zanim
z początkiem r. b. spieniężono wylosowane
dal bronzowy i 1 broszurę.
2500n iua
lirów,
czyli
lir. dnakże przeciw temu przypuszczeniu przemawia
™ „-„
u że jest do zapłacenia 4200 ^2.
28. Wild Karol
~
j - -zby się zbiorą, mogłoby przyjść do gwałtowne- dwa 6-prct. listy zastawne krakowskie na 2000 zł.,
ze Lwowa: 2 dzieła
i- różne
Na zakończenie podamy tu niektóre szczegóły [ mnóstwo innych argumentów, również pierwszo- go starcia między stronnictwami w kongresie, zakupiono zaś za otrzymaną za nie gotówkę nowe
druki.
statystyczne, dziwne rzucające światło na nasz kraj rzędnej wagi. I tak np. do Budapester Corr. te- przez co naturalnie przybrałaby cała rzecz nie- takież 6-prct. listy na 2200 zł.,
tudzież za spie29. Prof. Karliński Franciszek z Krakowa: i jego do Kopernika przywiązanie. Na 239 listów I Iegrafują
iegrafują ze Stambułu,
Stambułu,że
że na posiedzeniu Rady
bezpieczniejszy charakter.
niężoną wyżej wymienioną książeczkę z narosłemi
1 facBimile, 2 broszury i 1 litografię.
pisanych do 102 osób, nie odpowiedziało całkiem ministrów stanowczo i nieodwołalnie powzięto u__ _______
procentami wraz z nadwyżką gotówki zakupiono
30. Stanisław Kunasiewicz i Juljan Kołacz 37 (w Galicji samej 17 osób), 6 wymówiło się zu- chwałę, nie odstępować Niksiczu, ani też Spużu
I 66-prct.
t---- ----j —
„nmuoui mvv
listy
hipoteczne im. wartości
300 Łl.,
zł., reUZresz
kowski ze Lwowa: różne sztychy 1 druki.
pełnie, a 4 osoby nieodpisały wprawdzie, ale małe i Podgorzycy. A do Pressy telegrafują, iż już z
tę po dokonanych zakupnach lokując w kasie osz
W sprawie wystawy krajowej.
tę
osz31. Maleszewski Tytus z Warszawy: litogra przysłały dary.
| seraskieratu wydano wszystkie rozporządzenia,
czędności
;
tym
sposobem
stan
majątku
zarodowefie portretu Kopernika.
’ \
- •
b i |j Der Israelit, organ stowarzyszenia „Szomer go tej fundacji z końcem marca 1877 wynosi:
Na 58 cyrkularzy rozesłanych do uczonych i dotyczące
przyszłej kampanii. Sulejman-basza
o32. -33. Bętkowski Narbrzan z Brodów i krezusów w Polsce, 8 osób pospieszyło z ofiarą, a trzymał rozkaz zajęcia i zaopatrzenia wszystkich
a) w 6-prct. listach zastawnych Zakładu kreAdam Miincheimer z Warszawy: utwory muzyczne na liczne odezwy ogłaszane w pismach krajowych kul i fortów od Trzebini aż po Mostar, a Der- Israel* zamieścił w nr. 5 artykuł o wystawie lwów- |
skiej. Przypisując wielką ważność wystawie, twier- dytowego krakowskiego im. wartości 30.200 zł.;
na cześć Kopernika.
po kilkakrotnie, 7 osób nadesłało potrzebne książ wisz-basza, stojący w Albanii, ma wkrótce o- dzi Israelit, że obowiązkiem wszystkich mieszkańb) w 6-prct. listach zastawnych banku hipote34.—41. Wejnert Aleksander, Puchalski Jó ki lub sztychy, z których 1 przypada na wielkie trzymać znaczne posiłki. Do Pressy donoszą tak ców kraju jest starać się jak najusilniej o powo- cznego im. wartości 30.000 zł.;
zef, H. Hubert i Szabrański Antoni — wszyscy z księstwo Poznańskie, 2 na Galicję, a 4 na Króle że, że w chwili, gdy delegacja wręczać będzie dzenie wystawy. Dalej zaś mówi: „W licznem
C
.
, oszczędności 32 zł. 24 c.,
c) w 'książeczce
kasy
Warszawy, Forster Karol z Berlina, Ostrowski stwo kongresowe.
adres sułtanowi, nastąpić mają jakieś ważne p o- obesłaniu wystawy i to dobremi, okazami mają po- ogółem w efektach 60.232 zł. 24 c.
Krystyn z Paryża, i Zakład nar. im. Ossolińskich
lityczne enuncjacie tak ze strony rzą dwójny interes nasi współwiercy, którzy się trudnią
Operacje kredytowe
zwyż wymienione umożli
Dr. Artur Wołyński.
ze Lwowa: każdy dzieło jednotomowe.
du, jak i ze strony delegatów, wręczających gospodarstwem lub przemysłem. Jak wiele innych wiły rozdanie znaczniejszych wsparć dożywotnich
42. Adw. Bardzki Antoni z Warszawy: 2 to
adres.
także i to jest przesądem, że żydzi w Galicji zaj- zasłużonym inwalidom narodowości polskiej w myśl
py, i Jan Rosenheim z Brodów: 1 broszurę.
Jeżeli zawierzyć można korespondentowi mują się tylko pieniężnemi intsresami i pozbyć się odnośnego listu fundacyjnego; mianowicie pobiera

obenie z tej fundacji: 10 inwalidów po 300 zł.,
jeden zaś 500 zł. rocznie.
Z Wydziału krajowego.
We Lwowie d. 28. marca 1877.
— Starą rzeźnię zupełnie już rozebrano. Wszyst
ko, co należy przeniesiono do nowego budynku ua
ten cel przeznaczonego, który po ruinie, jaką spra
wiła burza grudniowa zrywając dach, zupełnie już
jest naprawiony.
— Dla prenumeratorów Gazety Narodowej wy
dawnictwo dzieł Juliana Bartoszewicza poczyniło
ustępstwa, a mianowicie: Prenumerata na pierwsze
dziesięć tomów, w skład których wejdą 1° wyczer
pana z handlu księgarskiego „Historja literatyry
polskiej potocznym sposobem opowiedziana.1* II0
Początkowe dzieje Polski. III0 Znakomici mężowie
polscy_ wynoBić będzie nie 30 złr., ale 20 złr.
Cena zaś pojedynczego tomu wynosić będzie 2 zł.
Prenumerować można za pośrednictwem naszej ga
zety tylko do 1. maja b. r., poczem prenumerata
będzie zamkniętą a cena dziel podwyższoną.
— Mianowania. Krajowa dyrekcja skarbu
nadała posadę kontrolora przy głównym urzędzie
cłowym w Brodach, Leonowi Srokowskiemu, kontrolorowi przy głównym urzędzie cłowym w Tar
nowie. a posadę zarządcy przy c. k. głów, urzę
dzie cłowym w Brodach Antoniemu Popielowi, do
tychczasowemu kierownikowi c. k. gł. urzędu cłowego w Szczakowej.

„Po największej części wszystkie z wystawionych
obrazów grzeszą brakiem treści. Jednym więcej
dowodem tego jest nawet rzekomo historyczny obraz Makarta, który zawieszono na miejscu honorowem w pierwszej sali; w katalogu zatytułowano
go: „Eck v. Reischach**, bierze udział w obronie
Wiednia przeciwko Turkom (1529). Tytuł ten wie
le obiecujący, ale cóż widzimy na obrazie ? Czło
wieka w zbroi z hełmem i mieczem w ręku, w po
stawie biernej, obojętnej, indywiduum bezmyślne,
które widocznie nudzi się przy pozowaniu Mier
ność tego obrazu dopiero wtedy uderza, i wystę
puje w jaskrawem świetle, gdy się go porówna z
płótnem Matejki, przedstawiającym Wacława Wilcz
ka, wiodącego wojsko Grzegorza Podiebrad do
Niższej Austrji (1468), tem więcej, że porównanie
to nasuwa się samo przez się z powodu bliskiego
sąsiedztwa obu obrazów. Bohater ten wykonany
jest w wyższym stylu, pełno w nim życia i ruchu,
mina i gest wyraża wolę energiczną, gotowość do
czynu; to obraz jedyny prawdziwie historyczny na
tegorecznej wystawie i zaczęliśmy dlatego krytykę
naszą od tego dzieła, aby wykazać na dwóch wiel
kich wzorach, jak czczy pozór, łudzący powierz
chownie zmysł —• obok arcydzieła pełnego treści,
traci na wartości."

4675. Cielęta płacono 30 zł. do 52 zł., zabite
wieprze 38 zł. do 52 zł., jagnięta za parę 4 zł.
do 15 zł., żywe owce 32 zł. do 40 zh, nierogaciznę galicyjską płacono 35 zł. do 41 zł., średniocięźką węgierską 33 do 47 zł., ciężkie bagony
48 zł. do 52 zł. za 100 kilo żywej wagi.
Następujący targ na woły odbędzie się we wto
rek dnia 3. kwietnia.
Wilhelm Amirowicz,
Caffe - Stierboeck.

Tteraw i ostatnie WdomoSci.

Oblig. indem.
—■ —
wysłany, ma później stanowczo zastąpić El Losy z r. 1860 —.—.
—.—.
Wied. Tramw. —•
liota. Łączą, wysłanie Layarda z poczynio- Staatshahn
Ostbahu
—.— .
Napoleondor
9.74x/a
nemi Moskwie ustępstwami w sprawie pro Rubel papierowy —.—•.
Usposob, podwyżka.
tokołu.
WIEDEŃ 30. marca 1877.
Petersburg dnia 30. marca. „Agence
godzina 2. minut 18. po południu.
Węgier, kred. 135.50
russe“ donosi, iż protokoł ma być jutro w Akcje fran.-aust.. —.—.
Unionsbank
73.75.
53.—
Londynie podpisany. Dzienniki głoszą, Anglo-austr.
Nordbahn
182.50
że w Diarbekirze wybuchło powstanie, gdy Kolej Kar. Lud. 212.50.
Kolej połudn.
Kolej Aliold.
80.75.
96 50
lndność oparła się rekrutacji.
Kolej Elżbiety 131.50.
Kolej Lw.-ezer. 115.—
Rzym dnia 30. marca. Papież rano Węg. Nordostb. 97.-.
Rndolfsbahu
109.—
Węg. Ostban.
przyjmował kardynałów; był obecny na u- Wieuer-Bauges. —.—,
Galic.
indemniz.
Losy
z
r.
1864
84.80.
133.—
roczystości w kościele św. Piotra; wróciw
Verkehrsbahn
79.—
szy udzielał audiencji. W skutek polemiki o Franco-H. Bank —.—.
__ .__
Baubank-Act.
Losy tureckie
18.25.
alokucję papieską, prześle Watykan swym Kolej państw/ 226.50.
Bankverein
58.—
reprezentantom zagranicą memorjał, infor Wied. Bauver. ■ —.—.
Losy węgier.
74.—
Akcje kredytowie —.—. Marki niemieckie ct. 59.90
mujący ich o położeniu stolicy papieskiej.
Paryż dnia 30. marca. Streszczenie Rosyjski rubel papierowy 1.493/v
dziennika „Daily News" 7. rzekomego listu Usposobienie; cisza.
Mac-Mahona do papieża z powodu śmierci
Kasa galic. Tow. kredytowego.
Antonellego, jest zupełnie fałszywe. Wiado
Kupuje. Sprzedaje.
mości prywatno potwierdzają, iż pokój jest 4% Listy zastawne po . 77 —
77 50
pewny, jeźli Turcja przystanie na odstąpie 5°/o „
„
po . 84 -■
84 50
Lwów, dnia 31. marca 1877.
nie Niksiczu, i na rownóczesne rozbroje
nie się.

Jak nam dyrekcja ruchu kolei Karola Lu
dwika donosi, przerwa ruchu, wywołana zerwa
niem mostu pod Radziwiłłowem, została według
telegramów brodzkich, wczoraj w sobotę wieczór
usuniętą i ruch ua nowo się odbywa prawidłowo.
Dzisiaj ma być w Londnynie protokół mię
dzynarodowy podpisany. Kwestję zaś rozbrojenia
miauo zupełnie pominąć. Tym sposebem pozosta
wiono Moskwie zupełną swobodę wobec Turcji,
chociaż sobie i inne mocarstwa zastrzegły wol
ność.
Moskwa żądała jako warunku rozbrojenia
się swego, ażeby pierwej Turcja zawarła pokój
Wiadomości literackie, naukowe i
z Czarnogórą i sama się rozbroiła. Tego warun
artystyczne.
ku Anglja nie cliciała przyjąć, i wołała kwestję
Nadesłane.
IS
Treść nru 14 Ruchu: O muzyce w Galicji (ar rozbrojenia zupełnie pominąć a tylko protokoł
— Rzeszów. Dnia 25. marca b. r. przedsta tykuł wstępny); U swoich na obczyźnie , powieść międzynarodowy podpisać. Otóż teraz tak ze
PRZEDSTAWIENIE POPOŁUDNIOWE.
wiono w tutejszym teatrze amatorskim komedję J. przez dr. Bonawenturę Kopcia (c. d.); W śnieżycy strony Anglii jak i Austrji dyplomacja rozwija
W teatrze hr. SkarbkaA. lir. Fredry pod tytułem „Mentor“. CzyBty do wiersz Bohdana Zaleskiego ; Dwie siostry, wiersz wielką czynność, ażeby skłonić Turcję i Czarno
przeniosła od 1. kwietnia 1877 swoją
chód tego przedstawienia przeznaczony został na Krystyna Ostrowskiego ; Listy pani Kossakowskiej górę do zawarcia pokoju, a oprócz tego Turcję
W niedzielę dnia 1. kwietnia 1877.
Pracownlij sukien damskich
z Potockich kasztelanowej Kamińskiej do Ignacego do rozbrojenia. Tym sposobem chcą po podpisa Nai fundusz Stowarzyszenia emeryt, orkiestry teaurządzenie ogródka froeblowskiego w Rzeszowie.
z rynku 1. 2. na ulicę Sykstuską 1. 13. do
W imieniu Rady szkolnej miejscowej wyrażam Potockiego (c. d.); Lwów w czasie wojuy 1809 r. niu protokołu wstrzymywać Moskwę od wojny,
tralnej.
domu p. Widackiego.
niniejszem uprzejme podziękowanie komitetowi tea przez Stanisł. Kunasiewicza (c. d.) ; Wśród lasu, usuwając jej wszelkie przyczyny. Z Konstanty
O godz. 4. po południu.
tralnemu, a w szczególności panom i paniom bio- powieść Michała Aubray, przekład Anieli Laskow nopola telegrafują, że zerwane już rokowania
rącym czynny udział w owem przedstawieniu, ja skiej (. d.); Australia, z francuzkiego języka prze pokojowe z Czarnogórą podjęto na nowo.
Podstawą dobrobytu państwowego stanowią bez
Komedja w 2 aktach J. Korźeniowskiego.
ko też łaskawej publiczności, która licznem zebra łożył Feliks Lewicki (c. d.); Przegląd literacki:
sprzecznie gospodarstwa wiejskie, a każdy w toj dzie
Konstantynopol dnia 30. marca.
Die
Heimat
;
Korespondencja
z
Krakowa
;
Miscela*
niem się przyczyniła się do przysporzenia częścio
dzinie uczyniony krok postępu, powinien być powi
Delegaci czarnogórscy zaproszeni są na ju
Chłopi Arystokraci
nea: Z kroniki lwowskiej; Koncert pana Jareckiego
wego funduszu na cel dla ogółu tak pożyteczny.
tany, jako ogólna korzyść. Jedną z gałęzi gospo
Obrazek ludowy w 1 akcie ze śpiewkami Wł.
Wawrausch.
W Krynicy, komedja A. Wilczyńskiego i Za panią tro przez Sawfeta baszę na konferencję.
darstwa wiejskiego, która długie lata zauiodbaną była
Lud. Anczyca.
— Sprostowanie. W jesieni r. z. pojawiła matką idzie pacierz gładko, komedja H. hr. Łę W skutek porozumienia między Anglią a
i dopiero w ostatnich dźwignęła się latach, jest chów
Początek o godzinie 4-tej popołudniu.
się tu w okolicy diphteritis, lecz po kilku wypad czyńskiego, Morderstwo na Zarwanicy i Komedja z Moskwą, zdaje się, iż tym razem rokowania
bydła. Głównym warunkiem fchodowli bydła, jest zakach przygasła. W grudniu na nowo powstawszy, oświatą przez M Bałuckiego ; Odczyt pana Hau- się nie rozbija.
dawaluiający stan zdrowia, aby takowy utrzymać w
PRZEDSTAWIENIE WIECZORNE.
przybrała charakter choroby nagminnej, i trwała suera o rzeźbiarstwie ; Drobne wiadomości, Biblio
niezmiennym stanie, potrzeba wiedzieć o środkach za
Lecz nie tylko pokój z Czarnogórą i rozbro
do bieżącego tygodnia, — obecnie ustała zupełnie. grafia i Ogłoszenie przedpłaty. — We Lwowie ko jenie się Turcji kładzie Moskwa jako warunek
radczych na wypadek choroby. Długoletnie doświad
W teatrze hr. Skarbka.
Przez cały czas trwania epidemii, zachorowało 200 sztuje Ruch kwartalnie 3 zł., półrocznie 6 zł., swego rozbrojenia się. Żąda ona przedewszystczenie wskazuje nam c. k. uprz. Korneuburski pro
W niedzielę dnia 1. kwietnia
rocznie
12
zł.
;
na
prowincj
i
za
granicą
kwartal

dzieci i osób dorosłych; z tego wyzdrowiało 161,
szek dla bydła, służący tak jako prezerwatywa jakokiem, aby i Turcja podpisała protokół między
Na dochód ubogich miasta Lwowa.
zmarło zaś 39. Zaraz przy wybuchu epidemii ze nie 3 zł. 50 ct., półrocznie 7 zł., rocznie 14 zł. narodowy, tj. aby się poddała orzeczeniu mocarstw
też jako środek leczniczy. Wziętość tego proszku
słało c. k. starostwo pow. z Krosna lekarza pow. W wstępnym artykule redakcja przemawia przeciw i obowiązała się przyjąć uchwały stambulskiej
rozszerzyła się poza granicę swej ojczyzny. Wszystkid
Wgo dr. Waina, który pracując w ciężkim zawo ko kierunkowi muzyki u nas i jej uprawie, który konferencji. A chociażby Turcja uczyniła to wszyst
wzorowe zakłady, stajnie, prywatne stadniny, zarządy
dzie lekarskim od lat 20tu, z poświęcenia i gorli sprawił, iż publiczność jest obojętną dla narodowej ko, to jeszcze Moskwa nie rozbroi się gdy zech- Obraz dramatyczny ludowy w 5 aktach a 6ciu od dób itp. zgadzają się w swych póchwalach, a odzna
wości w służbie publicznej, tudzież prawości nie muzyki, a polscy kompozytorowie nie czują się by ce. Zastrzega ona bowiem sobie możność po słonach, przez Wlad. Ludw. Anczyca napisany, u- czenie togo środka medalami na wystawach w Londy
tylko w naszej częstokroć klęskami nawiedzanej — najmniej zachęconymi do tworzenia dzieł. Sprawa wstrzymania swego rozbrojenia, gdyby tego wy wieńczony nagrodą na konkursie krakowskim roku nie, Paryżu, Hamburgu, Mnichowie i we Wiedniu,
ale w szerokiej i ościennej okolicy zaszczytnie narodowej muzyki jest sprawą niezmiernie ważną magał stan Turcji. Słusznie Fremdenblatt dzi 1876. — Muzykę z motywów narodowych ułożył tudzież zadawanie w stajniach królowej w Anglii, w
znany, przybył tu, a zbadawszy chorobę, pojedyn i dla tego słusznie zrobiła redakcja, zwracając na siejszy rozwinąwszy nadzieje pokojowe, prze
Fr. Słomkowski.
stajniach króla Pruskiego, księc:aHohenlohe-Lauenburg,
czo każdego opatrzywszy, polecił i pouczył dokła nią uwagę publiczną.
Początek o godz. 7. wieczór.
w końcu zalecenia urzędów stajennych, są dostatecz
strzega jednak przed zbyt różowem zapa
dnie użycia leków i zarządził wszystkie możliwe
nym dowodem o praktyczności, użyteczności onego.
trywaniem się na sprawę wschodnią i dodaje, iż
śródki sanitarno-policyjne z troskliwością i sumien
Panowie ekonomowie powinni się o to starać,
W poniedziałek dnia 2. kwietnia
Gospodarstwo, przemysł i handel. zwrot fatalny jest zawsze jeszcze możliwy.
nością jemu właściwą; następnie delegowało c. k.
ażeby dla dobra zwierząt domowych zaprowadzono re
Naturalnie, że skoro pominięto w protokole kwe
O godzinie 4 po południu.
starostwo lekarza miejskiego ze Żmigroda Wgo
Towarzystwo kredytowe miejskie prze stję rozbrojenia, to właściwie nic a nic nie zro
gularne zadawanie proszku Korneuburskiego dla bydła.
Kluczyckiego, który znany od lat kilkunastu u nas słało nam następujące oświadczenie:
Składy, umieszczone są w drugostronnym ogło
biono dla utrzymania pokoju, i wojna prędzej
Dnia 8. i 9. marca b. r. pojawiło się w dzien .eszcze niż bez protokołu wybuchnąć może. Po
i w okolicy z sumiennej pracy, prawego charakteru
szeniu.
Melodrama
w
3
aktach
ze
śpiewami.
i poświęcenia dla cierpiącej ludzkości w ciężkiej nikach tutejszych doniesienie, że w składzie za podpisaniu protokołu Moskwa z najdrobniejszej
epidemii ostatniej cholery, z niezmordowaną goto rządu Towarzystwa kredytowego miejskiego zaszły okoliczności skorzystać może, ażeby zrobić z niej
O godzinie 7 wieczór.
wością i wzorowem poświęceniem niósł bardzo sku zmiany, a mianowicie, że komitet założycieli tej casus belli. Skaleczy lub zabije w bójce Turek
Pani Majstrowa
teczną pomoc i na wyszczególnienie zasłużył. Le instytucji uzupełnił skład Rady zawiadowczej no- Bułgara i już jest powód do wypowiedzenia
karz ten dojeżdżał mimo zawiei śnieżnych i dróg wemi osobistościami i że na tej podstawie preze wojny, lub co najmniej do cofnięcia demobilizacji.
prawie do nieprzebycia w tydzień, a pracując umie sem Towarzystwa obrany został p. Witołd WoOd dwóch dni na giełdach to spadają to Krotochwila ze śpiewami w 3 aktach z prologiem J koueeHyon. budowniczy miejski,
jętnie i wytrwale co trudnych okolicznościach, zdo lański i że wreszcie na miejscu podpisanej dyrek
z niemieckiego, zlokalizowana przez Edwarda
podnoszą się papiery co godzina prawie. Taka
2 mieszka przy ulicy Jagielońskiej, Nr, 28 we
łał osiągnąć tak świetny rezultat w porównaniu z cji mianowany został ponownie dawniejszy dyrek
Błotnickiego.
jest niepewność czy sytuacja jest pokojowa lub
J LWOWIE.
groźnym przebiegiem choroby i przykremi stosun tor dr. Ignacy Czemeryński, dyrektorem oddziału
wojenna. Zdaje się, że i dyplomacja jest w tem
We wtorek dnia 3. kwietnia
kami higienicznemi naszej ludności. Oto są fakta hipotecznego, usunięty urzędnik Towarzystwa Mi
samem położeniu. Nie może odgadnąć Moskwy,
chał
Dąbrowski
dyrektorem
administracyjnym,
a
p.
prawdziwe, które oszczerczy korespondent pod
czy istotnie zamierza się wycofać, lub czy tylko
dniem 9. marca, chcąc oczernić ludzi nieskażonej Antoni Ławrowski dyrektorem kasy i buchhalterji.
Ogłoszenie to było wypływem wyborów po potrzeba jej było protokołu dla możliwości wy (Dyrekcja nabyła prawo jeszcze 6-ciu przedstawień
sławy — tak podle wynicował.
ADOLF LUKAS,
powiedzenia wojny, kiedy zechce. I do jednego
Oż
, Wyszowadka i Grab dnia 25. marca zbawionych wszelkiej podstawy prawnej, które za
tej opery).
doktor medycyny i chirurgii, magister akuszerji i
sobą żadnych nie pociągnęły następstw, gdyż u- i do drugiego może jej protokół posłużyć.
1877 roku.
okulistyki, były lekarz szpitalny w Pradze, asy
chwałą c. k. sądu krajowego z dnia 23. marca
(Następują pieczęci i podpisy.)
stent kliniczny i subst. prymarjusz w szpitalu po
b. r. 1. 15 990 odmómiono zaprotokołowania po
KURS GIEŁDY WIEDEŃSKIEJ.
(Tylko w jednej części wczorajszego nakładu
wszechnym w Ołomuńcu, lekarz więzienny przy c. k.
— Szaleniec straszliwy, którego zbrodnicze wyższym wyborom jako ani w statucie, ani w re
drukowane):
sądzie krajowym we Lwowie ect.
WIEDEŃ 31. marca 1877.
czyny popełnione w napadzie obłąkani?., opisali gulaminach podstawy nie mającym.
godzina 10. minut 53 przed południem.
po dłuższym pobycie za granicą osiadł we Lwowie.
Wiedeń
dnia
30.
marca.
„Politische
Dotychczasowy
zarząd,
który
ani
na
chwilę
śmy niedawno, został jak donoszą ze SpaAnglo-austr.
Akcja kred.
154 80.
74.50 Ordynuje w mieszkaniu przy ulicy Blacharskiej
lato pod dniem 22. marca, nareszcie schwy nie przestał urzędować, przedłoży na walnem zgro Correspondenzu podaje telegram z Londynu Unionsbauk
Vereinsbank.
—.—.
nr. 8. (tuż przy placu Dominikańskim) I. piętro
tany za pomocą dowcipnego bombardowania okna madzeniu wyczerpujące sprawozdanie tak z dotych z dnia dzisiejszego, iż Layard tymczasowo Kolei Kar. Lud. 212.75.
Kolej połud.
od 3—4 popoł.
81.
gradem kamieni, które go zmusiło cofnąć się. Z czasowego rozwoju Towarzystwa, jako też i prac jako nadzwyczajny poseł do Konstantyno pola Franko-austr.
Losy tureckie.
—.
Dla ubogich bezpłatnie od 2—3.
chwili tej skorzystało kilku nieustraszonych i za podjętych dla zabezpieczenia i ustalenia jego przy
■BOBniHoaBssasHauMKHBHGKEsnBaMsaKaBMnMBHnBa
brali broń. Tomicz miał wprawdzie jeszcze kordelas, szłości.
Ostroróg Sadowski.
ale mimo to zakryci matami Żandarmi wpadli nań
Henryk Spalke.
związali go. W szpitalu zachowuje się on zupełnie
hipoteczne
spokojnie. Czas już był, aby policja dalmatyńska
Wiedeń 29. marsa Na targ, który z powo
zdobyła się na krok stanowczy w tym względzie. du następujących świąt przez 3 dni trwał, tj. od
bankowe, tak na dobra tabularne, jak i na
znaczne realności miejskie, mogą być
— Obraz Matejki. W artykule Ranzoniego, 27. do 29. dowieziono cieląt 6301, 295 zabitych
we Lwowie*
przeprowadzone, pod korzystnymi i dogokrytyka Neue fr. Presse, który dotąd najostrzej wieprzów, jagniąt 8589, żywych owiec 680, żywej
dneiiii warunkami, w bardzo krótkim czasie.
pod Złotym Kogutem
ze wszystkich oceniał Matejkę, znajdujemy między nierogacizny galicyjskiej 1960, średnio ciężkich wołów
Dwa domy w Wiedniu nowobudowane
W bezpośredniej bliskości źródeł i kąpieli, jest do wy- w
poleca
z całym konfortem, życzy sobie właści
innemi w numerze z 29. marca ustęp następujący: węgierskich 1478, ciężkich bagonów 1237; razem
najęcia całe 1. piętro w uroczo położonej wilji, składające O
ciel zamienić na majątek w Galicji, blisko
W I N A
koleji, z dobremi budynkami i lasami.
się z werandy, 3 umeblowanych pokoji do opalania, przed- Q
Zgłosić się Lwów, M. A. Z. 13
placą| żąda.
płaca| żąda.
płacą) żąda
pokoju i kuchni o<l 1. kwietnia do końca września z Q
post restanto.
1748 2—3
Lwów, z Izby handlo złr. 'w. a.
złr. w. a
złr. w. a.
usługą lub bez usługi, pod korzystuemi warunkami.
O
naturalne
wej dnia 31. marca.
Na cytrze,
Węg. poż. prern. pe 100 zł. 73 60 174 -■ Tow. kred. miej. 6 pr. w. a. 81— 82Łaskawe zlecenia pod adresem: FERDINAND HIEFFER O
w
jakości
doskonałej
w
cenie
tanie:
18
—
Turecka
poż.
kol.
po
400
fr.
18
25
Galie,
bank
hip.
6
pr.
w.a.
8775 8825
I. Akcje za sztukę.
na fortepianie t harmonium oraz śpiewu
w Gleichenberg.
1737 2—4 Q
„ Zak.kr.włośó.6pr.w.a. — 90—
1 but. Zieleniaku Nr. I 65 c.
udziela lekcje gruntownie: Umil Kali
(bez kupoua bieżącego.)
Akcje bankowe.
Bank nar. austr. m. k. fi pr. 81- 82 „
Nr. II. 80 c.
1 but.

Teresa JPacali

Majster i czeladnik

Emigracja cblopska

Studnia Artezyjska

z Chorąszczyzny

1

Ignacy ffiniarz,

AllBA

Pnżycshi

oooocxxxxxx)oiocx>oooocx>oo

Karol Bałłaban

Kolej gal. Kar. Lud.
, Lwów.-Czerń.-Jassy
Banku hip. gul. po 200 zł.
Banku kred. gal. po 200 zł.

21125 213 50
114 — 116 216 — 219213- 216 —

71 75 72 - a
»
» *•«•••
-- (
15120 15140 Obligacje pierwszeń
130 25 180 50 stwa kol. (za 100 zł.)
670 — 680
II. Listy zast. za 100 zł.
— — Albrechta po 300 zł. fi pr.
(bez kuponu bieżącego.)
100 zł...........................
— —
Tow. kred. gal. 5 pr. w. a. 83 70 84 50
Al filldz. 200 zł. 5 pr. sr. w. a
—
— 78Czeska z. 300 zł. 5 pr. s. w. a.
. .
. < Pr- w- *• 77
,
.
„ 5 pr. okres 88 70 84 50
Elżbiety po 6 pr. sr. w. a.
87 60 88 50
____ __ ,
Banku hip. gal. 6 pr.
em. 1862 6 pr. . .
om. 1870 5 pr. . .
____ —. — ,
III. Listy dłużne
,
om. 1872 6 pr. . .
816 - 818za 100 zł.
Ferdynanda pół. 6 pr. m. k.
—
Gal. zakł. kred, włość. 6 pr.
, 6 pr. w. a.
90
—
9150
5150 529
w. a................................
- 5 pr. sr.
Ogól. roi. kred. zakł. dis
Gal.B^L.300zl. ópr.rs. w.a.
77 68 78 —
Galicji i Bukowiny 6 pr.
U. om. fi pr. D
58 — 59losowanie w 15 lat . 90- 91 III. em. 1871 300
Tow. kred. miej. 6 pr. w. a. — — —
! lV.łm.a8Ó0zł. fipr
Akcje kolei.
IV. Obligi za 100 zł.
Lw.
Czer.
Jas. I. em. 1865
_
84 75 85 76 Albrechta po 200 zł.. . ____
Indomnizacyjne galic.
300 zł. fi pr. srebr. w. a
Poż. kraj, z r. 1873 po 6 pr. 90 — 92 — Alfóldzkiej po 200 zł. sreb. — — Lw. Czer. Jas. II. em. 1867
14- 1550 Dniestrzańskiej
____
Losy miasta Krakowa
,
,
800 zł. 5 pr. srebr. w. a.
w
,
Stanisławowa 19 50 2150 Elżbiety
n m- -M 181 50 132 — Lw. Czer. Jas. III. em. 186c
Ferdynanda półn. po 1000
3C0 zł. 6 pr. srobr. w. a.
V. Monety.
zł. m. k....................... 1818 - 16S5Dukat holenderski
6 65 5 76 Fraac. Józ. po 200 zł. w. a. 12150 122- Lw. Czer. Jas. IV. em. 1872
300
zł. 6 pr. srebr. w. a.
Dukat cesarski . .
6 68 5 79 Kol. gal. Kar. Ludw. po 200
Rudolfa po 300 zŁ 6 pr.
Napoleondor
9 70 9 80
zł. m. k....................... 210 50 211 —
srebr.
w. a..................
Pół imperjał
9 90 1015 Lw. Czor. a Jas. po 200 sł. 115- 115 50
.
em. 1863 po 800 zł.
Rubel rosyjski
1 66 167
—
6 pr. srebr. w. ».
Rubel rosyjski papierowy 149 151 Mor. £>zl. (cent.) po 200 113 25
Aust pół. Zach, po 200 zł. sr.
115 56 .
, 1872 pa 300 zł.
Pruskie bilety kasowe
,
, litB. po200zł.sr.
6 pr srebr. w. a.
100 Marok niemieokiob
60 — 61- Rudolfa po 200 zł. sr. 10875 109 25
Siedmiogrodz. fr. 600 pr.
Srebro .............................. 108 50 110 50
80 — 80 50
Kupony w srebrze . . 108 — 110 — Siedmiogr. po 200 w. a. sr.
Staatsoisb. Ges. 200 zł. w. a, 226 50 227 — Papiery loteryjne (set.)
Wiedeń, 29 marca.
Sildbaha po 200 zł. srobr. 60 — 80 50 Zak. kr. dla haudlu i prz.
Tramway
wied. po 200 zL 102 50 103 - Klary yo 10 zł. ie. k. .
Powszechny dług pań
Węg. galic. (Łup.) po 200 84 50 85 - Ksglovioh po 10 zł. m. k.
stwu (za 100 zł.)
Wę^wrs. pół. wschód, po
Krakowska po 20 zł.
Rent, austr. w bankn. fi pr. 63 65 63 80
9575 9625 Palfly
po 40 , ,.
_
,
w sreb. 5 , 68- 68 15 Węg. wscłi. (Ostb.) po 200 —
Rudolfa
po 10 „ w •
1889 cało losy (m. k.; 287— 289 — Węg. aach. (Westb.) po
Ka. Salm po 10 „ » •
fl 4 1889
losu
„
287 - 289 200 zł. w. a.................. 94 - 95- St. Genom po 40 „ »,.•
g-g. 1854 po 250 zł. 4 pr. 105 50 106Stanisławowska (poż.) po
1860,600zł.w.a.6 , 109 50 110 — Akcje przemysłowe.
20 zł. w. a.
...
1860,180 , , , 118 25 118 76 Budow.Tow. aust. po 200 zł. ____ ____ Waldstoin po 20 zł. m. k.
1864,180 , „ „ 132 50 183 —
n
, wiod. , 100 , — — — Wmdiszgriitz po 20 »Ł ,
Renta złota 4 pot . . 77 80 78, tanich pom. „ 100 , — —
i listy zast. dom. po 120 5 , 142 - 142 60
(Dewizy 3 miesięczne.)
Ublig. indem. (100 zł.)
Listy zast. (za 100 cl.)
Berlin 100 rta-k. . . .
Galicyjskie...................
1 4 90 85 30 Boden cred. allg. Out. 5 pr. a. 105 — 106- Frankfurt 100 loark . .
Bukowińskie
.... 82 50 83 50 „ aplao. w881a.t5pr.wa, 8925 8976 Hamburg 100 mark. marli.
Inne puldwene pożyw.
Gal.Tow. u-.r,isw.4 pr.w.a. 76 76 — Londyn 10 ft ster!. . .
V ogiar poż kol. po 12(i zł.
,
,
, bpr. w.a. 84- 85 — faryż 100 frank. . . .
l> uroc.
,
100 — 100 50

Anglo-austr. po 200 zł. 120
Boaencred. au. 200 zł.
Zakł. kr. dla han. i przoui.
Zakł. kr. węg. 200 zł.
Tow. osk. n. aust po 500 zł.
Franco - austr. po 100 zł.
Franco-węgier. po 200 zł.
Gal. bank. hip. po 200 zł.
Gal. bank dla band, i przom.
po 200 złr...................
Gal. zakł. kr. ziem, po200zł.
Ronton bank po 160 zł.
Banku nar. austr. po 600zł.
Bauku pow. aust. po 200 zł.
(Jnioubank po 140 zł.
Yereinsbank po 100 zł
Ferkohrob. pow. po 140 zł
Wied. bankver. po 100 zł

9640 9660

6925 6975
6350 64—
91—
9050
8270
8350
10050
9550
106102—
98—
96-

9125
918384101—
9610650
10250
9850
9650
—

7725 7775
76— 7650

6750 68—
— —

7675 7725
73- 7325

7275 7325
6050 6075
16475
311350
1475
2875
1350
39 —
2575

16525
3150
141525
2925
14—
8950
—

2050 212350 2350
2475 2525
5990
5990
6990
1224880

6015
6015
6015
12325
4835

„
Nr. III. 1 zł.
1 but.
1 but. Zieleniak stary Nr. IV. P20.
1 but. Kobauie 76 c.
1 but. Neamiler 75 c.
1 but. Rialer 1’20.
1 but. Bakatorer 1 zł.
1 but. Yóslauer Schlutuberg 1 zł.
„
Stifta 90 c.
1 but.
1 but. lludai 65 e.
1 but. Sezader 75 o.
l but. Ofnor Adelaberger 90 c,
1 but. Tokajora 2, 2’50 i 3 zł.
1 but. St. Julian 1*20.
1 but. Chato Margox 2 zł.
TAkwory, Cliainpany, w każ
dym gatunku i każdej ilości ponajtańszych cenach.
1194 11—?

nowski, profesor muz., ul. Sobieskiego
(dawna Nowa) 1. 7. Cytry poleca po cenach
fabrycznych.
1766 1—1
(Także za spłatą ratami.)

W ilhelrna

Przez Jego cesarską Mość

Franciszka Józefa I.

Ulopek z ziół Sclineeberg,

odznaczona wyłącznym przywilejem

wyrabiany według przepisu lekarskiego ze zbawczych ziół alpejskich,

Jeet środkiem przeciw słabościom organów oddechowych, jako to, w krtani i przeciw
katarom opłucnej, tak przeciw zapalnym jakoteż chronicznym, dalej na koklusz,
chrypkę i cierpienia szyji.
1205V 9-12
Wielkie wydzielanie się flegmy w krtani i płucach, leczy się w nadzwyczaj
szybki sposób, tak że przy użyciu

Trucizna na szczury.
Cierpienia szyji, piersi
i płucowe,
znajdą specjalne pouczenie o szybkiem
i pewnem wyleczeniu podług metody
zaprowadzonej od kilkudziesięciu lat,
przez Aleksandra Humboldt

C-oca-roślina, ™
Rozprawa słynnego specjalisty prof.
dr. Sampson bezpłatnie w apt. pod
murzynem w Moguncji i jej składach.
We Lwowie w apt. J. Beiser, w
Krakowie w apt. Redyka, we Wiedniu
w apt. C. Hauber pod Aniołem Hof. 6.

Dorni
bankowo- i komisowo-handlowy

Aleks. Mieczysława Orłowskiego
we Lwowie, ul. Ormiańska 1. 23.
dostarcza na dobra ziemskie i realności
miejskie pożyczki hipoteczne, zijmuje
się sprzedażą dóbr ziemskich, folwar
ków, realności, lasów, jakoteż zboża i
chmielu; wydzierżawianiem dóbr i fol
warków i zamianę dóbr na domy.

skutkujących

3KS5* na cierpienia płuc i piersi.

jest prawdziwa do nabycia:
we LWOWIE u pp. K. Iskierskiego,
J. Beisera, Z. Ruckera, P. Mikola
scha, w STANISŁAWOWIE u Stechera v. Sebenitz; w KRAKOWIE
u p. M. Jaworskiego.
6 —9

Wilhelma ulopku z ziół Schneeberga
nigdy nie może nastąpić rozdęcie pluć.
Wilhelma ulopek ziołowy pobudza błony żołądka do tego stopnia, że nastę
puje stopniowo apetyt, odżywianie widocznie polepsza się, w skutek czego nerwowe
cierpienia, powstałe najczęściej ze złej mięszaniny krwi, uchylają się. Wilhelma
ulepek ziołowy przetrwał na targach światowych od roku 1855 wszystkie próby,
mnoga ilość świadectw potwierdza pewną i radykalną skuteczność, odbyt tego środka
jest najlepszym dowodem o jego wzięteści.

Cena sztuki 50 ct.

mg-; - P. T. osoby, które sobie życzą nabyć togo ulopku, wyrabianego przeze-

W Tarnopolu,

A

Dom mieszkalny,
pod 1. 780 murowany pod gontami, skła
dający się z czterech pokoi, kuchni, z pi
wnicą murowaną, budynkiem gospodar
skim i ogrodem warzywnym, wszystko w
dobrym stanie i bez żadnego długu, przy
ulicy Smykowieckiej około dworca kolejo
wego, w zdrowem i wesołem miejsca, jest
zwolnej ręki do sprzedania. Zgłosić się
do właściciela w tym domu mieszkającego
p. Enzlngera.
1769 1—
używa się z nieza
wodnym skutkiem
przeciw: kaszlom
nerwowym, ka
tarom , kokluszowi, bezsenno
ści 1 wszelkim cierpieniom pier
siowym.
1009 12 - 48
Zadawalnia lekarzy i chorych. Łyżeczka
od kawy wystarcza. W Paryżu ulica Viyieaiie, 36, w aptece Dra Chable; we
Lwowie w aptece p. Mikolascha.

mnie od r. 1856 - raczą wyraźnie żądać:

Wilhelm’8 Schneebergs Krauter-Allop
Flaszka, zaopatrzona taką
pieczątką, stanowi mój fa
brykat; fałszujący tę mar
kę ochrony podpadają ka
rom prawnym.
Do każdej flaszki dodaje się
instrukcję.

Zapieczentowana flaszka
oryginalna kosztuje 1 zł. 25 c.
Można dostać w najświeższym
stanie u właściwego pro
ducenta

Fr. Wilhelm,
Apotłieker in Neunkirchen
Niederóst.
Opakowanie kosztuje 20 ct.

Prawdziwego ulopku tego można także dostać tylko we Lwowie: w aptekach
Zygm. Ruckera, Jakóba Beisera, Kaliksta Krzyżanowskiego, Jakóba Piepesa, W. Marszałkiewicza, w Monastrzykach Wlad. Żarski apt., w Bełzie Adolf Gross apt., w Bro
dach M. S. Franzos, w Busku Eug. Wysoczański apt., w Bursztynie Jan Klinke apt.,
w Czerniowcach Józ. Golichowski apt., i Ig. Schmidt, w Drohobyczu Lud. Dobrzyniecki
apt., w Horodence M. Aientowicz apt., w Jarosławiu J. L. Wisłocki apt., w Krako
wie Józef Trauczyński apt., w Radowcach Albert Decani apt., w Skawinie Karol
Mayer apt., w Stanisławowie Ferd. Steclier apt., w Stryju Zg. Drągowski apt., w
Tarnopolu Fr. Jamrogiewicz apt., w Ulanowie J. Wroński apt., w Zurawnie Józet
Tomaszewski apt. w Kołomyji Mordko Bolchower.

Nowości literackie nakładowe i komisowe.
NAKŁADEM

KSIĘGARNI

we Lwowie
opuściły prasę

we Lwowie, przy placu św. Ducha 1. 10.
Stanley H. Jak odszukałem LivlngsListy Kościuszki do Mokronowskiego
tona, podróż 1 zł. 60 <•.
i innych osób pisane, zebrał i wstępem
Tretiak Józef. Mazurek Chopina,
opatrzył Lucjan Siemieński 2 zł. 80 c.
nowella 60 c.
Historja mojej dubeltówki, przez
Janota Dr. E. Bocian, opowiadania,
autora „Kłopotów starego komen
spostrzeżenia i uw gi 36 c/
danta" fO ct.
Czemeryński Dr. I. Powszechene pra
Carlen E. F. Róża z Tistelenu, 2 t.,
i- o pow. austrjackie, dla użytku
powieść 3 zł.
podręcznego tom 1. wydanie ligio
Bredt-Hart. Obrazy Kalifornii, no
zeszyt po 75 c.
wele amerykańskie 1 zł. 60 c.
Przy zeszycie 1.i płaci się oraz za ze
Arja. Skarb mojej cioci, powieść
szyt ostatni.
1 zł. 80 ę.
w D R U K U:

<1

„Żywe słowa Jeremlo'
1863 -1877
w 8će 1 złr. 80 ct. ,

W komisie tejże księgarni:
Michała Krasuckiego. .Roz
brat myśli i ujemne strony nasze
go piśmiennictwa w 8ce 90 ct.
Poprzednio wyszły:
Adeli Winterberg. Sposób przy
rządzanie nieodzownych środków
toaletowych i gospodarskich za
pomocą kwasu salicylowego
w 16ce 40 ct.

zsj-rT-rwł-ł-«T>T-rT
zalecane w słabościach gardła, chrypc-, zapaleniu gardła, zawrzodowanlu w ustach, cuchnącemu oddechowi, B
f^TTITT
Ir T?
wgardle 1 gębie przez palenie tytoniu, zapobiegają działaniu merkurjusza. Lekarze zalecają je szcze- ■
\J U XX.JL.CJ
JLV-IXJLI lrrytacji
gólniej kaznodziejom, mowcom, profesorom i śpiewakom, albowiem utrzymują siłę organu głosu i zap.obiegaią stru- ■
dzeniu gardła - W Paryżu w aptecep. Dethana, Faubourg St. Denis, 90, i u wszystkich znaczniejszych apteka- ■
DETHANA
rzy, którzy utrzymują środki lekarskie zagraniczne.
1002 21 -?,, ■

Pamiętniki Paska
Wydanie nowe
krytyczne, przejrzane przez urof.
II
Dra Węclowskiego.
Dzieła Zaleskiego wjjdą w kwietniu, zaś Niemcewicz i Pasek w maju
Powyższa księgarnia otrzymała również najnowsze dzieła:
Listy o Galicji do Gazety’ Polskiej 1875- 1876 Kraków 1877 1 »ł 50 e.
Falkowski Juliusz. Obrazy z życia kilku ostatnich pokoleń w Polsee.
znań 1877 3 zł. CO c.
Amilkar Kosiński we Włoszech 1795— 18'3 r. Poznań 1873 7 zł. 8) c.
Żywe słowa Jeremiego 1863-1877 1 zł. 80 c.

Kaliksta Wolskiego (autora
dzieła p. t. „Żydzi i kahały“) Do
Ameryki i w Ameryce.
Podróże, szkice obyczajowe i obrazki z życia mieszkańców Ame
ryki Ree 2 zł.
Ks. Sadok Barącza. „Pamiątki
miasta Żółkwi" Wyd. 2gie w 8ce
1 zł. 50 c.
Naehwort 7.11 der neuen Ausgabe
der im J. 1868 ersohierięnen Schrift
„Politische Briefe tlber Russland
und Polon, oder die orientalische
Frago“ 36 ct.
1768 1-3

W 1.4 Se i 1 e rff
obfity skład paramentów kościelnych.
Wykonują sie wszystkie togo zawodu roboty, jakito: chorą
gwie stowarzyszeń, wstążki do chorągiew, kapy
iałobue itp pod gwarancją najrzetelniejszego i najtań
szego wykonania.
= Cenniki i wzory bezpłatnie. Dostawa także za spłatauń ratalnymi.

II

jr.

ulica Gródecka Nr. 47ł/4.

Angielskich, Amerykańskich i krajowych.
Sienniki rzędowe nowego modelu o
kołach drewnianych i z kutego że
laza, o dwóch trawerzach: tudzież
Mlewniki szerokorzutne,

Ważne dla cierpiących
krtań, szyję i płuca

ringi i Brony
1667 3-?
na
Kulty walory
Podskibuiki i Markiery
Fryderyka Koltachariicha
Kieraty patentowane M. Hoflierra
Mloearuie konne i ręczne
która używa się bez wewnętrznych medykamentów .Młynki i Sortowni ki
jedynie zapomocą wdychania balsamiczno, roślinnomineralnych preparatów. Od wielu lat doświad-l{Sieczkarnie z dwoma i 3ma nożami
czono skuteczności tego leczenia we wszystkich sła iŁokoinobile i parowe Mloearuie
oddechowych, a to: przeciw katarowi phicowemu, rozdęeiirMIyiiy i Szrotowniki, jakoteż

leczenie metodą inhalacj i

bościach organów
płuc, suchotom, (tnberkułoni), kaszlowi krwawemu krwotokowi, kurczom!
piersiowym, kurczom błou płucowyeh, zapaleniu błon płucowycu, rozdęciu;
błon, krupowi, katarowi w krtani, zapaleniu krtani, kokluszowi, katarowi
nosowemu, katarowi zwykłemu, chrypce, utracie głosu itp.
Pan profesor Dr. Niemayer w Lipsku poleca takowe w swoim nowo wydanem
dziele „Dis Lunge* jako stosowny środek przeciw powyższym chorobom.
Są również świadectwa, wystawione przez znakomitości medyczne w kraju i
zagranica, do przejrzenia.
Bliższe szczegóły o skutecznem użyciu tego wdychania zawiera broszura pana
Dr. K. Cznberkł.
Ceny: Aparat inhalacyjny ulepszony.............................................. 3 zlr. 50 c
Preparaty balsamiczno-roślinne ) na 10 podwój.................. 1 złr. — „
„
mineralne
) wdyebań.................... 1 zlr — c
Broszura trzecia powiększone i poprawne wydanie . . . — „ 50 „
Przesyłki uskutecznia punktualnie podpisany przekazem pocztowym (5 ct.) lub
zaliczką. Włącznie 50 c. za opakowanie.
Friedrich Koltscharuch,
apt. w Wiener Neustadt.
Friedrich Koltsharscli, aptekarz w Wiener-Nenstadt.
Zechciej mi pan odwrotnie przysyłać aparat inhalacyjny, który nie jednemu
z moich pacientów pomógł, wraz z dwoma pudełkami preparatów inhalacyjnych
za zaliczeniem.
Z poważaniem Med. Dr. FRIEE
Kostel (Morawia), JO. lutego 1877.
Dostać można także w aptekach : we LWOWIE u pp. J. Beisera, J. Pie
pesa, P. Mlkolaucha, Z. Hackera, w BOCHNI n p. Fr. Reissa

CS O O S >1
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Esencja

wszelkie inne narzędzia
.,
. tmjlepszego wyrobu.

Jeden z najdawniejszych i najskute
czniejszych środków roślinnych, krew czy
szczących, w chorobach złego przymiotu
(syflUtycznych), zanieczyszczeniu krwi i wy
rzutach na ciele. Metoda użycia w polskim
języku.
1042 5—15
Dostać można w Paryżu w aptece p.
Colbert w pasażu Colbert, nr. 7 et 8., w
Lwowie w apt. p. K. Mikolascha.

Subiekt

w 2 minutach prayrsadiić każdą potrawę, jako to: galasa, sanycel, roibratol, kurczę, mleko. kawę, herbatę* cżokoladę. lęgu minę,‘jajecznicę ttp.
)
Ten aparat IMF* Jcst dla każdego uiezbędnem, czy dla żonktego lub kawalera, tak
dla wieśniaka jak mieszczucha, przytem jest bardzo elegancki i trwale zrobiony, do rozktadauia, ie go każdy może w kieszeni nosić.
Oddaui każdemu pieniądze ze zwrotem porta, kłęby nie był tą maszyną zadowolony.
Saluka z miska dla 2 osób kosztuje 1 ał« 50 ct. dla czterech osób z talerzami i
miskami de gotowania 3 zł. Odprzedającym i handlem żelaznym odpowiedni rabat, Za zaliczeniom do nabycia

fc
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h
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Import-Geschdft, we Wiedniu, II. Weintraubengasse 12.
iłłŁWWie

kurację wiosenną

C. k. koncesjonowany

Korneuburgski proszek,

Najwyła.ym patentem
Jego eea. Mości ockr.nl.ua. Wiedeń 7. gru
dnia 1851.

Ziółka te czyszczą cały organizm; jak żaden inny środek, działają ws
wszystkich częściach ciała i wydają z niego przez wewnętrzne używanie wszystkie
nieczyste soki i zarody słabości; skutek jest także pewny i trwały.
Wylcczają zupełnie gośeiec, reumatyzm, słabości kobieca powstałe
z porodu i zastarzałe i uporczywe cierpienia, nieustannie ropiące rauy, jako też
wszystkie słabości tajemnicze, wysypki naskórne, pryszcze na ciele lub na twarzy,
liszaje 1 nieszyste wrzody.
Szczególnie dobry skutek okazały te ziółka przy zatwardzeniach
wątroby i śledzion, jako te* przy hemoroidach, żółtaczce, gwałtownych bolach
nerwowych, muszkułowych i stawowych, w bolach żołądkowych, parciach, zatwar
dzeniach, wstrzymaniu moczu, polucjacb, impotencjach, upławach itd.
Cierpienia jak szkrofuły i obrzmienie gruczołów leczą się prędko i
gruntownie przez trwałe picie tych ziółek, ponieważ takowe są lagodym i rozwalniająoym środkiem, pędzącym mocz.
Mnóstwo zaświadczeń, tudzież pism uznania i pochwały, które się na żąda-i
nie gratis przesyła, potwierdzają prawdziwość powyżej wypowiedzianego.
W dowód tego przytaczamy następujące pisma uznania;
Do p. Frań. Wilhelma apt.’ w Neunkirchen!
Schelletan pod M. Budwitz, 2. maja 1876.
Używałem pańskich antiroumatycznych, krew przeczyszczających ziółek na
próbę przeciw moim oierpieniom w spodnich częściach ciała, a po użyciu 3. pakieciku przekonałem się, że ten preparat jest wybornym środkiem leczniczym prze
ciwko podobnym cierpieniom. Z poważaniem
Andrzej Neuwirth,
____________
zarządca dóbr Schelletan.
Do pana Franciszka Wilhelma, apt. w Neunkirchen.
Mościska 11. maja 1876.
Ponieważ przekonałem się, że pańskie antiartretyczne, autireumatyczne,
krew przeczyszczające ziółka wywierają dobry skutek w każdej słabości upraszam
przysłać mi za zaliczeniem 10 papiecików pańskich ziółek. Z poważaniem
Frazm Pod^órski^t^orca przy kolei Karola Ludwika.

wynaleziony przez

A. Maczuskiego
fabrykanta perfum,
we Wiedniu, Karntnerstrasae 26.
Ten c. k. wyłącznic uprzywilejowany
środek do farbowania wło
sów, farbuje siwe włosy trwale na
czarno, brunatno lub blond,
sporządzony z zielonych łupinek orze
chowych, zdrowiu i włosom najnieszkodliwszy, farbuje włosy wpięciu minu
tach pięknie i trwale na czarno i blond,
a farba w myciu nie źlezio.
Flakon płyn, ekstraktu orzechowego 3 zł.
Ssłoik pomady orzechowej
2 „
Flakon olejku orzechowego
2 „
Pół flakonu olejku orzechowego 1 „
Prawdziwe do nabycia:

Parfumerie MACZUSKI,
we Wiedniu, Kartnerstrasse 26.
We Lwowie w handlu K. Strzyżowskiego.
„
„
„
Leona Sedlak*.
W Krakowie
„ Wilhelma Fenza.
W. Jahna.
1727 8-16

Do pana Franc. Wilhelma w Neunkirchen.
Retteneg pod Kriglaoh, poczta Ratten, 21. kwietnia 1876.
Przez użycie pańskich, antiartretycznycb, antireumatycznych, krew prze
czyszczających ziółek, ustały moje cierpienia. Mogę panu zarazem donieść, że
wiele z moich znajomych używały Wilhelma ziółka z doorym skutkiem.
Z poważaniem Helene Knollmiiller.
Zastrzega się przed fałszowaniem i oszustwem.
Prawdziwe Wilhelma antiartrytyczne i antireumatyczne krew oczyszcza
Wody mineralne naturalne. jąc i ziółka
otrzymać możns tylko z międzynarodowej fabrykacji Wilhelma autiarantireumatycznych, krew oczyszczających ziółek w Neunkirchen
Administracja: w Paryżu, 22, boni. Montmartre. trytycznych,
pod Wiedniem, lub też na składach w dziennikach wskazanych.
Clraiide-Grille. Choroby lymfatyczns,
Pakiet podzielony na ośm poreyj, przyrządzonych według le
organów trawienia, zatory, wątroby i śle
karskich przepisów, wraz z objaśnieniem sposobu użyoia w rozmaitych językach
dziony, kamienia'etc.
8845II 16—20 1 zł. Osobno za stempel i opakowanie 10 ct
Hopital. Choroby organów trawienia, oDla dogodności PT. publiczności, prawdziwe Wilhelma antiartrytyczne,
ciężałość żołądka, upośledzone trawienie, antireumatyczne
krew oczyszczające ziółka otrzymać także można :
brak apetytu, boleści żołądka
We LWOWIE: uZ. lUekera apt., Jak. Beiiera apt., Jak. Piepeaa apt., W, Marssałkiewicia i K.
Celestius. Choroby krzyża, pęcherza, Krzyżanowskiego ; w Bielaku G. Zabyatraan apt., w Beliie Adoli Groaa apt.. w Bial.j Joa. Knaua.
w
Bobrce
A.
Miedleeki
apt., w Bełaaowcach A, Watowici apt.. w Brodach M. 8. Fransoa, w
żwiru w moczu, podagry, cukrzycy (diabeBrseżanach G. Fadenhecht, w Burastjai* J. N. Klinke apt.. w Cierntowcach Ign. Schnirch i J.
tis) wydzielania białka w moczu.
Golichowski apt., w Dobromiln A. Sretowski apt., w Drohobyczu L. Dobriyniecki apt. i J. AleIIauterive. Choroby krzyża, pęcherza ksiewicz apt., w Jaroalawiu Lud. Wisłocki apt.. w Johannealhal P. Hofmana, w Kamionce Strużwiru w moczu, dna, cukrzycy i białka w miłowej Zawałkiewiea apt., w Kołomyji >1. Bolchowjer, w Kosowy K. Cbalbazany apt., w Krako
wie J. Trauciyński apt., w Monastersyskach Wład. Zaraki apt., w Nowym Tarru K. Laur, w No
moczu.
wym Spcza P. Filipek apt., w Oświęcimie K Slebaraki, w Podgórzu J. bkałkalaki apt.. w Podwo-

Żądać należy, aby nazwisko żró- toczyskach D. fichmelder apt., ,w Przemyślu J. Geidetaehka, w Raduechowie A. Jaśkiowics apt.
w Rohatynie Hirach Liebrcich, w Radowcaeh A. Deeani apt., w Rymanowie W. Wojtynkiewicz
dła znajdowało się na kapslach.
apt., w Rzeszowie W. Wojtynkiewica apt., w Samborze Piotr Gailhofer apt«, w Sanoku Jan Za-

Dostać można we Lwowie w aptece pana
Piotra Mikolasch i E. Mendrochowitz i u
p. Goldbaum.
10I4II 2 22

rewicz apt., w Sadogórae Damian Rubinowica apt., w Staniaławowie Fricd. Stecher apt., w
Stryju Julian Zrorski apt., w Sucsawie Julian Siebert apt.. w Tarnopolu F. Jamrogiewies apt.,
w Tarnowie E. nauk apt., w Wadowicach S. Kurowski apt., w Zaleszczykach Jakób Aegrusz apt.,
w Znrawnie J. Tomaszewski apt

1

Jako najbezpieczniejsze lokowanie kapitału
x równo.icsaa nsdsieja zrobienia wygranej, polecani

losy za miesięcznemi spłatami częściowemi.
Losy to dla zupełnej pewności zioione będą w pierwszej auatr. kasie osecaędności na nazwisko kupnjacego, przezco uła
twia się tymże spłatę w znacznej kwocie, gdyż tylko mata część przypadnie do uiszcaenia w miesięcznych spłatach częściowych,
reszta zas pozostaje jako aaliczka do spłaty.
Na przykład kosztuje :
na naszą korzyść przypada do spłacenia :
zł. 40 z dodatkiem 4 zł. i w 6 miesiecz. ezęse. ratach po al. 6.—
los miasta Wiednia zł. 103
„ kredytowy
„ 178
„ 10.—
’
50
”
5”
*
’
"
„ z r. 1860 na 100 zł. „ 130
„ 7.50
„
57
„
6
,
..
„ zr. 1864 na 100 zł. „ 143
„ 8.50
.35
„
5 .
„ węgierski „ „ „ 83
„ °.~
„
72
„
12 „
,
’
’
„ l|t> z r. 1830
„ J57
w 10..„
44
_.
„ regl. Dunaju
„ 112
y„
a5 .„
„_
»
-» 6.50
Już przy pierwszej wkładce grywa knpnjęcy sam na swój właany los, którego aerje i numer wyrażonym będzie w dokumencie
mu wręczonym.
_____________

koncesjonowany przez c. k. rząd austr., król, pruski i król, saski,
odszczególniony medalem hamburskim, londyńskim, paryskim ,
iunichowskim i wiedeńskim, używany z najlepszym skutkiem w staj
niach królowy angielskiej, jakoteż króla pruskiego.
Takowy pomaga według długoletniego doświadczenia u
koni na gruczoły, kolki; u bydła przy podojach krwawych, na krew,
wzdęcie, i sluly do polepszenia mleka, w ogóle na wszystkie słabości orga
nów respiracyjnycli i trawienia.
Użycie c. k. konces. proszku Korneuburgskiego dla bydła
okazuje się także bardzo pożytecznem dla zdrowych zwierząt domo
wych, ponieważ takowy reguluje funkcje organów, usuwa nagro
madzone a nieprzetrawione pożywienie, i pomaga naturalnemu opo
rowi przeciw wpływom zaraźliwym.

C. k. wyłącznie

TEOFILA ŁUCKIEGO
we Lwowie, plac Halicki 1. 15. w gmachu Banku hipotecznego.

Najsławniejsi koryfeusze wiedzy medycznej, śledzili nowo wybraną B
drogę z wielkiem powodzeniem i przyznali wydawcy Dr. Pietra_ Santa naj
wyższą pochwalę. W dziele tem znajduje sie na str. 147, miejsce
mówiące o fabrykatach słodowych Jana Hoffa: Piwo zdrowia z ekstraktu
słodowego, które od swego pokazania się (1847) doznało najlepszego przy
jęcia, ponieważ okazało się jako wyborny środek analeptyczny. Posiada bowiem

własności pożywne, foniczne i wzmacniające. Przydaje się ten śro
dek leczniczo • pozywny w chronicznych afektacjach i wzmacnia
tnuskularność organów trawienia, przysparzając osłabionym or
ganom trawienia pożywnych substancji. Najstaioniejsi lekarze
praktyczni w Paryżu, jakoto: Blachę, Barth, Gueneau de Jłlussy,
Pidoux, Faufel, Empis, Dauet, Robert de Latour, Bouchut, Piorry,
Tardieu itp. polecają ten środek do codziennego użytku, który siły
trawienia wzmacnia i reguluje.

Jożeli nie z innych powodów, to z tego zdania daje sie wyprowa
dzić ■ ysoka doniosłość ekstraktu słodowego (tak jako piwo zdrowia J»ko?
też w formie skoncentrowanej.) Skutki są istotnie tego rodzaju, że podo-,
bnych nie dokaże żaden inny preparat. Prawdziwe preparaty słodswe Jana
Hoffa, uzyskały w ciągu 30 lat 41 odszczególnień, z tych w ostatnich la
tach ośm r. 1876, mianowicie powtórne okazanie łaski Ich Mości cesarstwa
Austriackich, cesarza Niemiec i króla Saskiego.
Należy żądać prawdziwych wyrobów Ilofla, opatrzonych marką ochronną (portret wynalazcy), wydaną przez c. k. sąd handlowy Austrowegierski.' Nieprawdziwe preparaty uiemaią potrzebnych składów ziołowych
leczniczych ani nie są należycie przyrządzone, jak te wyrabiane przez
Jana Hoffa.
.
n a
Ceny preparatów słodowych Hoffa na prowincjo we Wiedniu: 6 fla
szek zł. 3.82, 13 flaszek zł. 7.z6, 28 flaszek zł. 14.60, 58 flaszek zł. 29.10,
pół kilo czekolady słodowej 1. zł. 2.40, II. zł. 1.60, III. 1 zł. Przy więk
szym odbiorze rabat. Cukierki słodowe: Woreczok 60 ct. (także pół i ćwierć
woreczka.) Preparowana słodowa maka pożywna dla dzieci. 1 zł. Skoncentro
wany ekstrakt słodowy: flakon 1 zł., także po 60 c. Kąpiel słodowa 8> c.
Niżej 2 zł. nie wysyła się. Cukierki słodowe opakowane są w niebieskim
papierze. Inne są nieprawdziwe.
1 58H 4-4

uprzywilejowany

C. k. nadworna fabryka preparatów słodowych
wynalazcy i jedynego producent* prawdziwych słodowych środków pożywnych,
we Wiednia, Graben, Braunerstrasse Nr. 8.
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Płyn restytucyjny dla koni,
(Restitutions-Fluid)

Franciszka Jana KWI«DY w Korneuburgii.

We Lwowie do nabycia w apt. Z. Ruckera i J. Beisera.

Uznany przez Wysokie c. k. władze sanitarne troskliwie rozbierany, a poteui
przez ces. Mość Franciszka Józefa I. wyszczególniony wyłącznym przywilejem.
Takowy utrzymuje konia nawet przy największych wysileniach aż do późnego
wieku, wytrwałym i rączym i służy osobliwie do wzmocnienia przed i po wysi
leniu i większych trudach; jest dalej środkiem na sparaliżowanie częściowe,
reumatyzm, obrzękłość ścięgni, wywichnięcia i skaleczenia i t. d.

Jedna flaszka 1 złr. 40 ct.
(ostre nacieranie) przeciw ochwatowi, łupkowi, martwej
kości, narościom obrączkowym, obrzękłościom, spadnięciu ścieńgień, gąbczastym narościom, gąbczastym narościom na kolanie,
piephacke, hasenhacke, (Eierhacke), przeciw chorobom w ko
ściach w ogóle, na zatwardziałe gruczoły. Cena słoika 3 zł.
Maść na kopyta końskie , leezy kruche, łatwo pę
kające i popadano kopyta 1 t. p. — Jedna puszka 1 złr. 25 ct.

Proszek przeciwko gniciu kopyt u koni. —
Flaszka 1 ztr. 70 ct.
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Pokarm wzmacniający dla koni bydła

Jo prędkiego Podr>
towania wychudłych zwierząt domowych, rozwesela usposobienie i powię
ksza tuczność. Wielka skrzynka 6 zł., mała skrzynka 3 zł. Pakiecik 30 ct.
Pigułki dlii psów przeciwko psiej chorobie, kur
czom , zawrotowi, padaczce, gośćcowi i innym zwykłym
chorobom u psów.
Niezawodny środek prezerwaty wuy na wściekliznę.
Cena jednego pudełka 1 zlr.

Środek leczniczy dla drobiu ,

przeciw zarazie i zwykłym cho
robom gęsi, kaczek, kur, pantarsk, pawiów i t. p. — Cena paczki 40 cnt.

Proszek dla nierogacizny przeciw zapaleniu.
Cena wielkiego p..kietu 1 złr. 26 ct. — Pół pakietu 63 ct.

Środek przeciw chorobom owiec, przeciw desenterji u
jagniąt, motylicy, Pakiet 35 ct.
Iłuile balsamicąue, Bittuera, na robaka w uchu u p« >w. Flaszka zł. 2.25.
Olej lift liszaje i strupy i na wszelkie wyrzuty naskórne psów.
Flaszka 1 zł 50 c.

Prawdziwe wyroby weterynaryjne są do nabycia:
We Lwowie : Konstanty Iskierski, apt P. Mikolascha. apt. J. Bcisera,
apt. Zyguiuu. Ruckera (dawniej Tomanka), Jako ba Piepesa; Władysława Tępy,
apt., w handlu St. Markiewicza; w Krakowie M. Jawornicki w rynku gł. kam.
Kirchniajcra, tudzież we wszystkich niemal miastach królestwa Galicji są składy
urządzone, która od czasu do czasu dzienniki podają polskie w ogłoszeniach.
TJYsryzicjf-Tsncya
zaparowania się prztciw fałszowaniomJP X ZjtJŁSuL
uprasza się na to baczyć, ii płyn restytu,
cyjny Franciszka Sana Kteizdy jest tylko ten prawdziwy, który c. k. wyłą
cznym przywilejem odznaczono, i nie potrzeba go przemieniać z innemi podobnemi
fabrykatami, dalej zwraca się na to uwagę, iż na kaidej etykiecie proszku korneuourskiego , moje niłej zamieszczone nazwisko napisane czerwoną farbą się
znajduje, uważam przeto za mój obowiązek uwiadomii, łe są w handlu fałszo
wane środki, które złożone są z bezskutkujących i nawet szkodliwych ingre
diencji, przed zakupnem których ostrzegam.

Ktoby mi fałszerza wskazał, który nadu
żywa mej marki ochronnej, abym go mógł przed sąd
podciągnąć, otrzyma wynagrodzenie do 500 zlr.**9Qi

Odpowiedzialny redaktor Jan Dobrzański

k
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Blister

Sprzedaż i kupno papierów wartościowych, monet złotych i srebrnych, zaliczki na losy, obligacje i listy
zastawne. Zlecenia na giełdę. Wypłata kuponów.
1125 4—4
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Bank- und Wechslergeschaff,
we WIEDNIU, Stadt, Rottenthurmstrasse 6.

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

Główny skład nasion

Wielkiej liczbie chorych, którym zbywa na potrzebnych siłach,
aby stale części pożywne strawić, daje się pomódz przez użycie
preparatów słodowych, które o wiele są pożywniejsze jak zupa a •
mniej drażniące jak wino.

(przeczyszczają krew w słabościach gośca i reumatyzmu) są na

mający gruntowne wiadomości fachowe,
w „EUROPIE11
1201IV 2-«
znajdzie korzystną posadę u Jana Schu
potwierdzone zostały, jako ze skutkiem dające się używać.
manna, handel towarów żelaznych.
1724 8 —3
Stanowczo sprawdzone.
Działanie wyborne.
Skutek nadzwyczajny.

do farbowania siwych włosów

gruboziarnisty Imperial

Moje osobiste doświadczenia mówi dr. Pietra Santa, inspektor
wód mineralnych departamentu Seine, powodują mię do zupełnego przyłą
czenia ię do zdania Laverana, które się Uk streszczają:

takowe bowiem przez pierwsze znakomitości medyczne

Ekstrakt Orzechowy

Jecsnileń

56 kilogrt [cet. wied.] po 8 zł. poleca specjalny i wyłącznie

Racjonalne

Tylko 1 ceni.
kieszonkowym aparacie do gotowania

antiartretyczne i antireumatyczne

Prs.oiw f.l.ser.twom
prawnie ..warowane
marka .ohr.noa, Wie
deń 1S. maj.'1870.

Belgijski najwcześniejszy

56 kilogr. [cet. wied.] po 7 zł.

potr.eba, ażeby na nowa importowanym, amerykańskim, elektrycznym

krew przeczyszczaj ące ziółka

Za
woleniem «. k.
kancelarii nadwornej,
dekretem we Wiednia
d. 26. marca 1818.

Owies csumu

Wielką seuzację sprawia wychodzące w Pa
ryżu dzieło pod tytułem:

Stare maszyny przyjmuje się do naprawy i przerobienia. "nał
Illustrownne prospektu na żądanie i gratis.
Gwarancje i kredyt udziela się.

WILHELMA

jedynie skutecenie działającym środkiem do przeczyszczenia krwi

Ces. ały król,
uprzyw.
wyłącznie

JARZYN, ROŚLIN PASTEWNYCH, TRAW, LEŚNE itp.
świeże i pewue ze zbioru 1876, po miernych cenach, tudzież

rolnicże

3X3^ Prawdziwe

z Salsaparyli Colbert.

J8rf20

Skład maszyn i narzędzi rolniczych

Powieści historyczne J. I. Kraszewskiego:

MARSZ ŻAŁOBNY w osobnej
całości symfonicznej poświęcony
pamięci Augusta Bielaw
skiego przez Władysława
Tarnowskiego. (Na fortepian
ułożony) z udałym portretem śp.
A. Bielowskiego 80 ct.

,

WtCjmERA l^róer

Lubonie, powieść X. wieka, 2 tomy 3 źł. 36 c.
17
Bracia Zmartwychwstańcy, powieść z czasów Chrobrego, 3 tomy 5 zł

Właśnie opuścił prasę:

i

I

TKANIN i HAFTÓW

Pierwsze, zbiorowe wydanie przejrzane przez autora.
Niemcewicz i. U. Jan z Te czyna,
powieść historyczna.

wyrobów misternych

Ces. król. Zakład

ffl

ZALESKIEGO

1MIEŁA J. H

a w komisie:

a

SKŁADU NUT

I

Gubrynowicza i Schmidta

Karola Wilda

zraliM n
PFZy

.

•

najzupelniejszem zabezpieczeniu.^
Każdy sobie życzy i chętnie poda rękę szczęścia, jeżeli widzi szansę
ku temu. Najlepszą sposobność nastręczają ostatnie <lwa ciągnienia

pafislwowycŁ z r. 1839 (RotŁscBilil)

silosów
Wszystkie jeszcze istniejące losy tej pożyczki mu
szą otrzymad w ostatnich dwóch ciągnieniach, które na
stąpią 1. czerwca 1877 i 1. grudnia 1378,, wygranę, a suuia wypłat wygra
nych wynosi przeszło
siedninaśclc milionów guldenów w
mon. kon. Losów próżnych.
nie ma, gdyż w najgorszym ra
zie piąta część losu wygrać musi najmniejszą kwotę lOo zł. m. k.
Ażeby P. T. Publiczności ułatwić nabywanie tych losów, tudzież za
pewnić największą nadzieję do zrobienia wyższej wygranej bez wielkich oliar, wypuszczany na podstawie złożonych losów oryginalnych

kwity częściowe opiewające na dwudziestą część jednego losu
Na podstawie takiego kwitu, nabywa właściciel 20 części, ze
wskazanego w tymże losie oryginalnym, ”, części, zc wszystkieml
przez państwo zapewnionemi prawami.

ZEs^ Do nienaruszalnego zapewnienia
tych naszych kwitów częściowych, składamy odnośne losy za pośrednictwem
c. k. notarjusza

w c. k. uprz. Banku narodowym w Wiedniu “W
lub gdzieindziej bez pobrania zaliczki, zrzekając się dalsze
go zarządzenia tym losem i oddając zarazem kwit de
pozytowy do rąk c. k. notarjusza
^^Podobnego zapewnienia^B

nie podał dotąd żaden dom bankowy.
0 wygranych będzie w swoim czasie właściciel przez nas zawiado
miony, a po okazaniu naszego kwitu częściowego przez c. k. notarjusza
we Wiedniu, nastąpi wypłata w gotówce na imię w tym kwicie
wyrażone.
Wydajamy jak długo nasz zapas wystarczy
jeden kwit częściowy opiewający na
(Partialschein) za złożeniem jedno
razowej’kwoty 12 zł.
dwa kwity częściowe na
jednych serji lub rozmaitych za kwotę 23 zł.
trzy n
„
„ '11.
»
»
n
„34 złZlecenia z prowincji załatwiamy za złożeniem należytosci rychło a
listy ciągnień wysyłamy bezpłatnie.

Bank- und Weclisler-Oeschaft

F. BENJAMIN & Co.,
ice Wiedniu I.9

verl. Kai;ntnerstrasse Nr.| .5,9.
Róg ulicy Gizelli.
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Z drut &ru i .Gazety Narodowe? pod sarsądew A. Skeria.

